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ข้ อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน
บมจ. 415 (MANRIN)
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุ ง เทพมหานคร 10500โทรศัพท์
0-2238-0230 แฟกซ์ 0-2233-6215
เว็บไซต์ : www.mandarin-bkk.com
ประเภทธุรกิจ
ดาเนินกิจการโรงแรมเพื่อให้นกั ธุรกิจและนักท่องเที่ยวเช่าพักอาศัย จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
การประชุมและการจัดเลี้ยงพร้อมทั้งให้บริ การอื่นๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
ผู้สอบบัญชี
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 และนายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 จาก
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เลขที่ 316/32 ซอยสุ ขุมวิท 22 ถนนสุ ขุมวิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โทรศัพท์ 0-2259-5300-2
โทรสาร 0-2260-1553
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
บริ ษ ัท คนึ ง แอนด์ พ าร์ ท เนอร์ ส อิ น เตอร์ เนชั่น แนล คอนซั ล แตนท์ซี จ ากัด ชั้น 12 อาคาร
นายเลิศทาวเวอร์ เลขที่ 2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โทรศัพ ท์
0-2252-0888
นายทะเบียน
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-009-9999
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกจาหน่ ายแล้ ว
บริ ษ ัท มี ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 330 ล้ า นบาท เป็ นทุ น ที่ อ อกและเรี ย กช าระแล้ว จ านวน
269,055,800 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ น สามัญ จ านวน 26,905,580 หุ้ น มู ล ค่ าหุ้ น ละ 10 บาท ช าระเต็ ม
มูลค่าแล้ว

2

สารจากประธานกรรมการ
ธุ รกิจการท่องเที่ ยวไทยในปี 2562 มี นักท่องเที่ ยวเพิ่ มขึ้น จานวนนักท่ องเที่ ยว 39.79 ล้านคน
เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ปี 2561 จานวนนักท่องเที่ยว 38.12 ล้านคน การเจริ ญเติบโตของนักท่องเที่ยวมีการ
ชะลอตัวลงมากกว่า ที่ประมานการไว้ เป็ นผลมาจากปั จจัยภายนอก และภายในประเทศ อาทิเช่น ภาวะ
เศรษฐกิจในหลายประเทศ ทั้งยุโรป อเมริ กา และเอเชีย ชะลอตัว ตลอดจนการแข็งค่าของค่าเงินบาทซึ่ ง
ส่ งผลกระทบต่อการเลื อกจุดหมายปลายทางการท่องเที่ ยว ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ทางธรรมชาติ ภาวะ
ฝุ่ นละออง ควันพิษ ในอากาศที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในกรุ งเทพและสถานที่ท่องเที่ยว ต่างจังหวัด ประกอบกับ
นักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนการเลือกจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวด้วย
ส าหรั บ โรงแรมแมนดาริ น นอกจากได้รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาดัง กล่ าว ยัง ต้อ งเผชิ ญ กับ
ภาวะการแข่งขัน ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทั้งจานวนห้องพักที่เพิ่มมากขึ้น และการแข่งขันในการตัดราคา ซึ่ง
เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน อย่างไรก็ดี โรงแรมได้มีการ ขยายฐานลูกค้าในทุกภูมิภาคอื่นของโลกให้
มากขึ้น ทั้งในยุโรปเหนือ กลาง ใต้ อเมริ กาเหนือ ใต้ และเอเชีย ทาให้ผลประกอบการในปี 2562 มีรายได้
มากว่าปี 2561
สาหรับปี 2563 เดือนมกราคม เป็ นเดือนแรกที่ มีการเริ่ มต้นที่ดี นักท่องเที่ยวมี แนวโน้มที่ จะมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย มากขึ้น แต่เมื่อมีสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ซึ่งเริ่ มต้นจากประเทศ
จีน และแพร่ ระบาด ไปในประเทศต่างๆ ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างรวดเร็ ว รัฐบาลไทยได้มี
มาตรการระมัดระวังป้ องกัน การระบาดของโรคอย่างเข้มงวด โดยเริ่ มตั้งแต่จุดคัดกรองที่ สนามบินทุก
แห่ง และได้มีการดูแลรักษาผูต้ ิดเชื้อให้หายกลับประเทศได้ ซึ่งประเมินกันว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวน่าจะใช้
เวลาอีกหลายเดือนจึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
โรงแรมแมนดาริ น ได้มีมาตรการ ป้ องกัน ดูแล ลูกค้าและพนักงาน ตามมาตรฐานที่ภาครัฐและ
ทางการแพทย์กาหนด
คณะกรรมการของ บริ ษทั แมนดาริ นโฮเต็ล จากัด (มหาชน) ขอขอบคุณผูถ้ ือหุ้น ลูกค้า ตัวแทน
จาหน่ายห้องพัก สถาบันการเงิน และผูม้ ีอุปการคุณ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนบริ ษทั ฯ
ด้วยดี ตลอดมา คณะกรรมการและฝ่ ายบริ ห าร จะด าเนิ น ธุ รกิ จด้วยการบริ ห ารจัด การอย่างรอบคอบ
มีประสิ ทธิภาพ และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และจริ ยธรรมการทาธุรกิจเพื่อเสริ มสร้างให้บริ ษทั เจริ ญก้าวหน้า
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ ตลอดไป
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โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ
โรงแรมแมนดาริ นตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 ใจกลางย่านธุ รกิจของกรุ งเทพ ใกล้กบั สถาบันการเงิน
ศูนย์การค้าชั้นนา มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สวนลุมพินี ถนนสี ลม สถานบันเทิงต่างๆ และการคมนาคม
สะดวกสบาย สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS และปี 2562 การขยายเส้นทาง
เพิ่ มของ MRT วัดมังกร - ท่ าพระ ได้เปิ ดให้ บริ การแล้ว ยิ่งท าให้ นักท่ องเที่ ยว ที่ พ ักที่ โรงแรมแมนดาริ น
สามารถเดินทางไปเยี่ยมชม สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ อาทิเช่น เยาวราช วัดไตรมิตร พระบรมมหาราชวัง
วัดอรุ ณ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว โรงแรมแมนดาริ น ยังอยู่ใกล้ทางด่วน สามารถเดินทางไปท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ หรื อท่าอากาศยานดอนเมื อง ได้โดยใช้เวลาไม่นาน นอกจากนี้ ช่วงปลายปี 2562 ศูนย์การค้า
สามย่านมิตรทาวน์ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุ งเทพ ที่ให้บริ การครบวงจร ได้เปิ ดให้บริ การ ตั้งอยู่ตรง
ข้ามโรงแรมแมนดาริ น ทาให้สถานที่ต้ งั ของโรงแรมแมนดาริ น มีความพร้อมในการ สร้างความพึงพอใจ
ให้ลูกค้าในการจับจ่าย ซื้อของ (Shopping) และรับประทานอาหารได้หลากหลายชนิด มากยิง่ ขึ้น
โรงแรมแมนดาริ น ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง ตกแต่ ง อย่ างสม่ าเสมอ เพื่ อ รั ก ษาสภาพห้ อ งพัก และ
สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้ อยู่ในสภาพดี พ ร้ อมตลอดเวลา และคงความสวยงาม สไตล์ โมเดิร์ น
ผสมผสานความคลาสิ คอย่างลงตัว ที่ทาให้ ได้รับการชื่ นชมจากทั้งลูกค้าเก่ าที่ กลับมาใช้บริ การ และลูกค้า
ใหม่ อย่างต่อเนื่ อง โรงแรมแมนดาริ นมีห้องพัก 374 ห้องแบ่งเป็ น ห้อง Grand Suite ห้อง Executive ห้อง
Premier ห้ อง Deluxe และ ห้อง Mandarin Connected Room ส าหรั บกลุ่ มลู กค้าที่ มาพัก พร้ อมครอบครั ว
หรื อกลุ่มเพื่อนที่ตอ้ งการพักอยู่ใกล้กนั ในปี 2562 โรงแรมแมนดาริ นได้มีการตกแต่งห้องพักเพิ่ม โดยมีห้อง
Deluxe Plus พร้อมอ่างอาบน้ า เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผมู ้ าใช้บริ การ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี
แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
ห้องอาหารครั วหลวง มี ชื่ อเสี ย งควบคู่ กับ โรงแรมแมนดาริ นมาช้านาน ทั้งจากชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ ที่ นิ ย มมารั บ ประทานอาหารที่ นี่ บริ ก ารอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ที่ ห ลากหลาย
ครั วหลวงยัง มี บุ ฟ เฟต์น านาชาติ ม้ื อ กลางวัน และบุ ฟ เฟต์ ข ้า วต้ม มื้ อ ค่ า ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มตลอดมา
ครัวหลวงจะยังคงรักษาเอกลักษณ์ที่ลูกค้าจดจาสื บไป
ห้องอาหารรจนา บริ การอาหารเช้านานาชาติ ที่ได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวเอเซียและยุโรป
ลู ก ค้ า ของโรงแรมแมนดาริ นชื่ น ชอบอาหารเช้ า ที่ ห้ อ งรจนา ได้ เขี ย นรี วิ ว ชมเชยอาหารเช้ า ที่ นี่
ลงตามสื่ อออนไลน์เผยแพร่ ไปทัว่ โลก สร้างชื่อเสี ยงให้โรงแรมด้วยดีตลอดมา
แผนกจัดเลีย้ ง
แผนกจัดเลี้ยง ของโรงแรมแมนดาริ น สร้างรายได้ที่ดีให้โรงแรมมาโดยตลอด โรงแรมแมนดาริ นมี
ห้ องจัด เลี้ ย งขนาดต่ างๆ ที่ ส ามารถรองรั บ การจัด งานเลี้ ย งรั บ รอง งานสั งสรรค์ งานประชุ ม สั มมนา
งานนิ ทรรศการ งานเปิ ดตัวสิ นค้า และงานมงคลสมรส สามารถจัดงานได้ต้ งั แต่ 20-1200 ท่าน พร้อม
อุปกรณ์และทีมงานที่มีความชานาญ ในการจัดงานเลี้ยงรับรอง ทุกรู ปแบบ สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
กลับมาใช้บริ การอย่างสม่าเสมอ
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รางวัลเกียรติยศ
บริ ษทั มีนโยบาย สร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า ในด้านการบริ การ ทั้งทางด้านคุณภาพ
และเป็ นมาตรฐานสากล จนพนักงานทุก หน่ วยงาน ให้ความใส่ ใจและร่ วมมื อกันอย่างเต็มที่ ในการ
เลื อกสรรแต่สิ่งที่ ดีให้กับลูกค้า เพื่ อสร้างความประทับ ใจให้แก่ ลูกค้า ทาให้โรงแรมแมนดาริ นได้รับ
รางวัล จากทัว่ โลก ดังต่อไปนี้
1. 2019 Certificate of Excellence Hall of Fame from TripAdvisor
TripAdvisor เป็ น website ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีรีวิวจากนักท่องเที่ยวที่เป็ นกลางจาก
ทั่วโลกมากกว่า 200 ล้านรายการ การได้รับ รางวัลนี้ จาก TripAdvisor จะต้องได้รางวัล Certificate of
Excellence from TripAdvisor ติดต่อกัน 5 ปี ซึ่ งโรงแรมแมนดาริ นได้รับรางวัลนี้ ต้ งั แต่ปี 2015 แสดงถึ ง
ความสาเร็จในการสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
2. ASEAN Green Hotel Award 2018 - 2020
รางวัล โรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม ในระดับ ASEAN ซึ่ งเป็ นรางวัล ที่ ม อบให้ ใ ห้ แ ก่
โรงแรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและใช้มาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน
3. Thailand MICE Venue Standard Certified by TCEB 2020 - 2024
รางวัลมาตรฐานสถานที่จดั งานประเทศไทย ประเภทห้องประชุม โดยสานักงานส่ งเสริ มการจัด
ประชุมและนิทรรศการองค์กรมหาชน (Thailand Convention and Exhibition Bureau)
4. Booking.com Traveller Review Awards 2020
Booking.com เป็ นบริ ษัท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้า นการท่ อ งเที่ ย ว ออนไลน์ ร ะดับ โลก ที่ มี รี วิ ว จาก
นักท่องเที่ยวที่เป็ นกลางทัว่ โลก
5. Hotels.com Loved By Guests Award Winner 2020
Hotel.com เป็ นบริ ษ ัท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้านการท่ อ งเที่ ย ว ออนไลน์ ที่ มี ที่ พ ัก ชั้น น าจากทั่ว โลก
ให้นกั ท่องเที่ยวเลือกจองได้มากที่สุดแห่งหนึ่ง สานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่สหรัฐอเมริ กา
6. 2019 Winner of Best Service Standard
รางวัลนี้ จะมอบให้กบั โรงแรมที่ให้บริ การตรงตามมาตรฐานการบริ การของ Centre Point ซึ่งจาก
การตรวจสอบของฝ่ ายพัฒ นาคุ ณ ภาพงานบริ ก าร พบว่า โรงแรมแมนดาริ น มี ก ารบริ ก ารที่ ต รงตาม
มาตรฐานการบริ การของ Centre Point มากที่สุด จึงสมควรได้รับรางวัล Best Service Standard ประจาปี
2019
7. 2019 Winner of Best Service Standard in Category of Public Area
รางวัลนี้ จะมอบให้กบั โรงแรมที่ให้บริ การตรงตามมาตรฐานการบริ การของ Centre Point ซึ่งจาก
การตรวจสอบของฝ่ ายพัฒ นาคุ ณ ภาพงานบริ ก าร พบว่า โรงแรมแมนดาริ น มี ก ารบริ ก ารที่ ต รงตาม
มาตรฐานการบริ การของ Centre Point มากที่สุด จึงสมควรได้รับรางวัล Best Service Standard ประจาปี
2019
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8. 2019 Expedia Top 4 Star Hotel Partner (nominee)
บริ ษ ทั Expedia เป็ นบริ ษ ทั สัญชาติ อเมริ กาที่ให้บริ การด้านการท่องเที่ ยว ออนไลน์ระดับโลก
โดยมีธุรกิจในเครื อ หลากหลายแบรนด์ ได้แก่ Exepedia.com, Hotels.com
9. 2018 Winner of Best Service Standard
รางวัลนี้ จะมอบให้กบั โรงแรมที่ให้บริ การตรงตามมาตรฐานการบริ การของ Centre Point ซึ่งจาก
การตรวจสอบของฝ่ ายพัฒ นาคุ ณ ภาพงานบริ ก าร พบว่า โรงแรมแมนดาริ น มี ก ารบริ ก ารที่ ต รงตาม
มาตรฐานการบริ การของ Centre Point มากที่สุด จึงสมควรได้รับรางวัลฺ Best Service Standard ประจาปี
2018
10. 2018 Expedia Top Hotel Partner for Flight and Hotel Package
บริ ษ ทั Expedia เป็ นบริ ษ ทั สัญชาติอเมริ กาที่ให้บริ การด้านการท่องเที่ ยว ออนไลน์ระดับโลก
โดยมีธุรกิจในเครื อ หลากหลายแบรนค์ ได้แก่ Exepedia.com, Hotels.com
11. 2018 Expedia Top 4 Star Partner
บริ ษ ทั Expedia เป็ นบริ ษ ทั สัญชาติอเมริ กาที่ให้บริ การด้านการท่องเที่ ยว ออนไลน์ระดับโลก
โดยมีธุรกิจในเครื อ หลากหลายแบรนค์ ได้แก่ Exepedia.com, Hotels.com
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โรงแรมแมนดารินโกลเด้ นวัลเลย์ รีสอร์ ท เขาใหญ่
วนอุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ เป็ นป่ าเขาที่สมบู รณ์ มีความหลากหลายของพรรณไม้ อากาศไม่ร้อน
และไม่หนาวจนเกินไป เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน และประกอบกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 23 องศาเซลเซส และได้รับสมญานามว่าเป็ นอุทยานมรดกโลก ของกลุ่มประเทศ
อาเซี ย น จากชื่ อเสี ย งดังกล่ าวท าให้ มี นัก ท่ องเที่ ย วทั้งชาวไทย และชาวต่ างชาติ นิ ยมไปเที่ ย วเขาใหญ่
เพิ่มขึ้นทุกปี
โรงแรมแมนดาริ น โกลเด้นวัลเลย์ รี ส อร์ ท เขาใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เขาใหญ่ อาเภอปากช่ อง จังหวัด
นครราชสี มา ใช้ระยะเวลาเดินทางจากกรุ งเทพเพีย ง 2 ชัว่ โมง ด้วยระยะทางจากกรุ งเทพ 165 กิโลเมตร
สถานที่ต้ งั ของโรงแรมมีความสวยงามตามธรรมชาติของป่ าเขา รายล้อมด้วยพรรณไม้นานาชนิด ที่งดงาม
สร้างบรรยากาศแห่ งความสุ ขในวันพักผ่อนได้อย่างสมบู รณ์แบบ ห้องพักของโรงแรม 172 ห้องตกแต่ง
ด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ รอบข้างผสมผสานอย่างสวยงาม ลงตัว พร้ อมอุปกรณ์ อานวยความ
สะดวกอย่างครบครัน ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมสามารถรองรั บงานประชุ มสัมมนา ได้ต้ งั แต่ 30 – 500
ท่าน นอกจากนี้ โรงแรมมีพ้นื ที่กลางแจ้ง แวดล้อมด้วยความงดงามของธรรมชาติ และภูเขาสาหรับจัดงาน
เลี้ ยง ซึ่ งสามารถรองรั บลูกค้าได้ 900 ท่าน ที่ นี่ย งั มี สระว่ายน้ า ห้องสนุ กเกอร์ และพื้ นที่ ส าหรับการออก
กาลังกาย พร้อมทั้งยังมีจกั รยานให้ลูกค้าได้ใช้เพื่อความเพลิดเพลิน กับวิวเขา และธรรมชาติรอบข้าง
สาหรับปี 2562 โรงแรมยังมุ่งเน้นตลาดลูกค้าภายในประเทศ ทางด้านประชุมสัมมนาที่เป็ นตลาด
หลักที่สร้างรายได้ที่ดีตลอดมา และได้พฒ
ั นา การให้บริ การเพื่อสร้างความประทับใจ และเพื่อส่ งเสริ ม
การขาย จึงมีการปรับเพิ่มโปรโมชัน่ ต่างๆ ให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์ที่มากขึ้น จากการกลับมาใช้บริ การซ้ า
และได้ให้ความสาคัญทางด้านตลาด ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ทั้งตลาดเอเชี ย อเมริ กา และยุโรป เพื่อเพิ่ม
ยอดขาย
บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าด้วยทาเลที่ ต้ งั ของ โรงแรมแมนดาริ นโกลเด้นวัลเลย์ รี สอร์ท เขาใหญ่ ยังเป็ นที่
นิ ยมในการมาเที่ ยว พักผ่อน ที่ เขาใหญ่ ของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะส่ งผลให้
โรงแรม สามารถสร้างรายได้ ได้มากยิง่ ขึ้นในอนาคต

(นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์)
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แมนดาริ นโฮเต็ล จากัด (มหาชน) ประกอบด้ว ยกรรมการ
อิสระ จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริ หารจัดการ และ
คุ ณ สมบัติ ค รบถ้วนตามก าหนดไว้ใ นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งจัด ท าตามแนวทางและ
ข้อ ก าหนดของส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ (กลต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นางสาวพูนพิศ
2. นายโกวิท
3. นายทรงเกียรติ

ชวลิตนิธิกุล
โกกิลกนิษฐ
มธุพยนต์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ ส ระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ กรรมการที่มีความรู ้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้ น 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ ละ
ครั้ง มีผูบ้ ริ หารระดับสู งหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญ ชีเข้าร่ วมประชุมในวาระที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ดาเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาส และงบการเงิ น ประจ าปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบถาม และ รับฟังคาชี้แจงจากผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี ในเรื่ องความถูกต้องครบถ้วนของงบ
การเงิ น และความเพี ย งพอในการเปิ ดเผยข้อ มู ล ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ น
สอดคล้องกับ ผูส้ อบบัญ ชี ว่างบการเงิ น ดังกล่าวมี ความถูก ต้อ งตามที่ ควรในสาระส าคัญ ตาม
มาตรฐานการบัญ ชี ที่ รับ รองทั่วไป และมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ในงบการเงิ น อย่างเพี ย งพอและ
ทันเวลาเพื่อประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน หรื อผูใ้ ช้ งบการเงินในการตัดสิ นใจลงทุน
2. สอบทานการบริ หารความเสี่ ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่ อให้ม นั่ ใจว่าการดาเนิ นงานของ
บริ ษ ทั ฯเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผล และบรรลุตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ โดย
พิ จารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจาปี 2562 และการประเมิ นระบบการควบคุม
ภายในและการบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO-ERM (The committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission-Enterprise Risk Management)
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฎิ บัติงาน
บทบาทหน้าที่และความรับผิ ดชอบ ความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน อีกทั้งได้
พิจารณาทบทวนกฎบัตร งานตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และพิจารณาคุณสมบัติ
ของหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ทางาน และประวัติการ
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อบรม แล้วมีความเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม จึงได้แต่งตั้งให้ปฎิบตั ิหน้าที่ บริ หารหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้อนุ มตั ิแผนการตรวจสอบประจาปี ซึ่ งได้จดั ทาขึ้นบนพื้นฐานของ
การประเมินความเสี่ ยงและขอบเขตที่ครอบคลุมกับระบบงานต่างๆ ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
4. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวน กฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับ ปรุ งและแก้ไขเกี่ ยวกับคุณสมบัติ
บทบาทหน้าที่ และอานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมเพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบตั ิ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณาให้เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกาหนด เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่ งใส และมี
การเปิ ดเผยข้อมู ลอย่างเพี ยงพอ และเป็ นประโยชน์สู งสุ ดต่อบริ ษทั ฯ ด้วยเงื่ อนไขและราคาที่
สมเหตุสมผล ดังเช่นที่ทากับบุคคลภายนอกทัว่ ไป
6. จัดทารายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกครั้งที่
มีการประชุม โดยได้ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการ ซึ่งฝ่ ายจัดการ
ได้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 โดยประเมิน
ความเป็ นอิส ระ คุ ณ ภาพของผลงานการตรวจสอบในปี ที่ผ่านมา ทักษะความรู ้ความสามารถ
ประสบการณ์ ในการตรวจสอบธุ รกิ จ รวมถึ งพิ จารณาความเหมาะสมของค่ าตอบแทน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ จากัด มีความ
เป็ นอิสระ มีความรู ้และประสบการณ์ ในระดับแนวหน้าของการปฏิ บตั ิงานสอบบัญชี จึ งมีมติ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
จาก บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ของบริ ษทั ฯ

(นางสาวพูนพิศ ชวลิตนิธิกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษ ัท แมนดาริ น โฮเต็ล จากัด (มหาชน) ประกอบกิ จการหลัก ด้านโรงแรม ให้บ ริ ก ารด้าน
ห้องพัก จาหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่ ม การประชุ มสั มมนาและการจัดเลี้ ยงต่าง ๆ พร้อมให้บริ การอื่น ๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม
โรงแรมแมนดาริ น ประกอบด้วย 2 สาขา คือ
1. โรงแรมแมนดาริ น ส านัก งานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
2. โรงแรมโกลเด้นวัลเลย์ เขาใหญ่ ตั้งอยูใ่ กล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
วิสัยทัศน์
โรงแรมแมนดาริ นเป็ นโรงแรมที่มีมาตรฐานการบริ การ (Service) ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ
ได้เป็ นโรงแรมที่ประกาศตัวที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Hotel) อย่างเต็มตัว ตั้งแต่ภายในปี 2560
เป็ นต้นไป
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
โรงแรมมี น โยบายให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ เป็ นไปด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
สิ่ งแวดล้อมและผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยพลังแห่งความ
มุ่งมัน่ ช่วยจรรโลงและรักษาสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่อย่างต่อเนื่ องควบคู่ไปกับการ
เจริ ญเติบโตของบริ ษทั ฯ
• ก้าวต่อไปจะได้นาโรงแรมเข้าสู่ โครงการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น โครงการใบไม้
เขียว โครงการ Thailand Energy Award เป็ นต้น
• โรงแรมเป็ นธุ รกิจบริ การ ดังนั้นการบริ การถือเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดที่จะมีลูกค้าเข้ามาพัก
อย่างต่อเนื่ อง โดย การบริ การของโรงแรมจะต้องสร้างความประทับใจให้ลูกค้า และ
กลับ มาใช้บ ริ ก าร พร้ อ มทั้ง มี ก ารบอกต่ อ โดยจะต้อ งมี ก ารประเมิ น ผลระดับ ความ
พึงพอใจโดยรวมไม่ ต่ากว่าร้อยละเก้าสิ บ โดยพิจารณาจากองค์กรที่ได้รับจากบริ ษ ทั
ชั้นนาระดับ โลกที่ เป็ นที่ ยอมรับจากต่างประเทศ อาทิ เช่ น TripAdvisor Booking.com
Expedia.co.th Google
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กลยุทธ์ ทางด้านการปฏิบัติงาน
1. การดูแลสถานที่ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมบริ การลูกค้าไม่ว่าห้องพัก ที่เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะสร้าง
รายได้ใ ห้ กับ โรงแรม ลู ก ค้า จะจองห้ อ งพัก หรื อ ไม่ น้ ั น ขึ้ น อยู่ กับ การดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาห้ อ งพัก ให้ ไ ด้
มาตรฐานที่ลูกค้ายอมรับได้โดยมุ่งเน้นเรื่ องความสะอาด และต้องอยูใ่ นสภาพที่ดีพร้อมให้บริ การอยู่เสมอ
ดังนั้นฝ่ ายปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องจะต้องดูแลรักษาห้องพัก รวมทั้งพื้นที่ส่วนกลางให้พร้อมใช้งาน และอยู่
ในสภาพที่ ดี ต ลอดเวลา และจะยัง คงรั ก ษาความเป็ นโรงแรมปลอดบุ ห รี่ (Smoke-free Hotel)
ร้อยเปอร์ เซ็ นต์ ตลอดไป พร้ อมทั้งสื่ อสารความเป็ น Green Hotel ให้ลูกค้าได้รั บทราบในทุก ๆ ตลาด
(โรงแรมแมนดาริ น ได้รับ รางวัล โรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม ระดับ ทอง (Green Hotel – Gold
Level) และ ASEAN Green Hotel)
2. พนักงานผูใ้ ห้บริ การถือเป็ นหัวใจสาคัญมากอีกอย่างหนึ่งของโรงแรม หรื อธุร กิจบริ การ ที่จะ
ทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การกับโรงแรมอีกหรื อไม่ นอกจากจะต้องมีการฝึ กอบรมให้พนักงานมีทกั ษะใน
การบริ การที่ดีได้มาตรฐาน รวดเร็ ว ถูกต้องและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วอีก
ด้วย โรงแรมแมนดาริ นมีลูกค้าชาวจีนมาใช้บริ การมากเป็ นอันดับหนึ่ ง ดังนั้นโรงแรมจึงต้องมีพนักงานที่
สามารถติดต่อสื่ อสารภาษาจีนกับลูกค้าชาวจีนได้ นอกจากความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ใน
อนาคต โรงแรมยังมีแผนในการอบรมพนักงานให้มีทกั ษะในการสื่ อสารภาษาอื่นๆ อีก เพื่อรองรับลูกค้า
หลักชาติอื่นของโรงแรม อาทิเช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน เป็ นต้น
3. การเสนอบริ การใหม่ ๆ ที่ คู่แข่งไม่มี เพื่อเป็ นการเพิ่ม Value Added ให้ลูกค้า ซึ่ งจะเป็ นการ
เพิ่มยอดขายอีกทางหนึ่ง
4. การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ตั้งแต่ก้าวแรก ที่เข้ามาพักที่โรงแรม เช่น โดยการนา
วัฒนธรรมประเพณีไทยยกมือไหว้กล่าวคาสวัสดีมาให้บริ การแก่ลูกค้า
5. การเตรี ยมข้อมู ล ทางด้านสถานที่ ท่องเที่ ย ว และสิ่ งอานวยความสะดวกที่ อยู่ใกล้โรงแรม
ที่ น่าสนใจให้แก่ ลูก ค้า เพื่ อสร้ างความประทับ ใจ และประสบการณ์ ใหม่ๆ แก่ ลูก ค้า ที่ มาใช้บริ การที่
โรงแรมแมนดาริ น
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โรงแรมเป็ นธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลากหลาย รวมถึงธุรกิจ อื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวเนื่ องกับ
การท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นรายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจโรงแรม โรงแรมเป็ นธุรกิจที่มีผมู ้ าใช้บริ การหรื อผูบ้ ริ โภค
มากมาย ได้แก่ นักท่องเที่ยว นักบริ หาร นักศึกษา ข้าราชการ รวมทั้งอาชีพต่างๆ
ธุ รกิจโรงแรมจะต้องเข้าใจผูบ้ ริ โภค การจัดการบริ หารที่เหมาะสมกับผูใ้ ช้บริ การทุกระดับชั้น
ของผูบ้ ริ โภค เช่นห้องพัก ห้องอาหาร บันเทิงต่างๆ รวมทั้งฝ่ ายเทคนิคด้วย โรงแรมควรตระหนักถึงขนาด
ของห้องพักที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงเจ้าหน้าที่ของทุกๆ แผนก ไม่เฉพาะด้านบริ การเท่านั้นแต่ยงั เน้น
สามารถสื่ อสารให้ได้หลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เยอรมัน ฝรั่งเศส เป็ นต้น เพราะจะทาให้
ผูบ้ ริ โภคแต่ละชาติพึงพอใจต่อผูใ้ ห้บริ การ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้บริ การต่อผูบ้ ริ โภค ต้องจัดหาให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และขนาดของโรงแรม เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคหรื อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักสามารถติดต่อกับญาติ
พี่ น้อ ง นัก ธุ รกิ จสามารถติ ด ต่ อ ธุ รกิ จของตนเองได้ท้ ัง ในประเทศและต่ างประเทศ โดยผ่านสื่ อหรื อ
เครื่ องมือสื่ อสารต่าง ๆ ของโรงแรม สิ่ งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็ นมาตรฐานสากล
ธุ รกิ จการท่ องเที่ ยวไทยในปี 2562 มี นักท่องเที่ ยวเพิ่ม ขึ้น จานวนนักท่ องเที่ ยว 39.79 ล้านคน
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ปี 2561 จานวนนัก ท่ องเที่ ย ว 38.12 ล้านคน การเจริ ญ เติ บ โตของนัก ท่ องเที่ ย วมี
การชะลอตัวลงมากกว่า ที่ป ระมานการไว้ เป็ นผลมาจากปั จจัยภายนอก และภายในประเทศ อาทิเช่น
ภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศ ทั้งยุโรป อเมริ กา และเอเชีย ชะลอตัว ตลอดจนการแข็งค่าของค่าเงินบาทซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ทางธรรมชาติ ภาวะฝุ่ นละออง ควันพิษ ในอากาศ
ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในกรุ งเทพและสถานที่ท่องเที่ยว ต่างจังหวัด ประกอบกับนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนการ
เลือกจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวด้วย
สาหรับจานวนห้องพักโรงแรม ในปี 2562 เพิ่ มขึ้ นจากปี 2561 โดยโรงแรมระดับกลางมี สัดส่ วน
ห้องพักในตลาดมากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้ โรงแรมใหม่ที่เปิ ดตัวในปี 2562 ส่ วนใหญ่ต้ งั อยูใ่ นย่านธุรกิจ
สุ ขุมวิทและเพลิ นจิ ต ดังนั้น ถึ งแม้ว่าจะมี ภาวะการแข่ งขันอย่างเข้มข้นในธุ รกิ จโรงแรม แต่ได้รับความ
บรรเทาลงจากอัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ยงั คงมีอตั ราการเพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว
ทั้งนี้ คาดการณ์ ว่าจานวนชาวต่างชาติ เดิ นทางเพื่ อธุ รกิ จในกรุ งเทพมหานคร มี แนวโน้มที่ จะ
เพิ่มขึ้นเนื่ องจาก การที่ ประเทศไทยได้เข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) อย่างเป็ นทางการในปี
2559 ทาให้มีความเป็ นไปได้ที่จะเป็ นศูนย์กลางของการลงทุนของอาเซียน โดยเฉพาะสาหรับชาวต่างชาติ
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ที่ตอ้ งการลงทุนในกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) อีกทั้งการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้
เป็ นประธานอาเซี ยนในปี 2562 นี้ ช่วยเพิ่มความสาคัญและบทบาทของประเทศไทยต่อประเทศต่างๆ ใน
กลุ่มสมาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน รวมทั้ง การที่ประเทศไทยมี การเลือกตั้งเกิ ดขึ้นในปี 2562 เป็ นส่ วนช่วย
สาคัญให้นกั ลงทุนต่างประเทศเกิดความมัน่ ใจในเสถียรภาพทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในอนาคตที่จะตัดสิ นใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยต่อไปซึ่งจะส่ งผลดีต่อธุ รกิจโรงแรม
ตามที่ รัฐบาลไทย ได้มีโครงการระเบี ยงเศรฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor –
EEC ) เพื่อเป็ นการขับเคลื่อนการเจริ ญเติ บโตทางเศรฐกิจของประเทศไทย โดยจะมีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานส าหรั บ การเดิ น ทางและการขนส่ ง ให้ มี ค วามพร้ อ ม เพื่ อ รองรั บ และเอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่นการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็ น
สนามบิ นนานาชาติ แห่ งที่ 3 ของประเทศไทย และการสร้างรถไฟความเร็ วสู งเชื่ อมโยง 3 สนามบิ น
นานาชาติ ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุ วรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา รวมทั้ง การสร้างรถไฟ
ทางคู่เชื่ อมแหล่งอุตสาหกรรมกับท่าเรื อ และการพัฒนาท่าเรื อแหลมฉบังและท่าเรื อมาบตาพุดเพิ่มเติ ม
รวมทั้ง การเสนอสิ ทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษีให้กบั นักลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมเป้ าหมายในแผน
ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ งจะช่วยดึงดูดให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และเมื่อ
โครงการต่างๆ ตามข้างต้นเสร็ จสิ้ น จะช่วยให้การเดินทางและการขนส่ งมีความสะดวกสบายมากขึ้น การ
เชื่ อมต่อการเดินทางและการขนส่ ง ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งมีส่วน
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและรองรับจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาเมืองไทยเพิ่มขึ้น
ตามที่ได้ประมาณการจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี
ที่มา

: ข้อมูลจากกองงานคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน
ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อมูลจากการรวบรวมของ บมจ.แมนดาริ น โฮเต็ล

โรงแรมแมนดาริ น เป็ นที่ รู้ จัก อย่างกว้างขวางของนัก ท่ องเที่ ย วท้องถิ่ น ของแต่ ล ะจัง หวัด ใน
ประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติ นักท่องเที่ยวนิยมใช้บริ การของโรงแรมเพราะตั้งอยู่ในทาเลที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในกรุ งเทพฯ สะดวกใกล้ Shopping Mall โดยเฉพาะสามย่านมิตรทาวน์
ที่เปิ ดตัวเป็ นทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามโรงแรมแมนดาริ นและตลอดจนการบริ การที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลจนประกอบธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี
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โครงสร้ างรายได้
โรงแรมในกรุ ง เทพฯ และต่ างจังหวัด ของบริ ษ ัท เป็ นธุ รกิ จที่ มี รายได้จากอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้น รายได้หลักจึงเป็ นรายได้จากห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุมสัมมนา และ
การจัดงานเลี้ยงต่างๆ ลูกค้าของโรงแรมมีท้ งั ชาวไทยและชาวต่างประเทศจากทัว่ โลก
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ล/บ
%
ล/บ
%
ล/บ
%
รายได้แผนกห้องพัก
237.63
69.94 234.48 70.62 236.02 68.30
รายได้แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม 83.98
24.71
84.15
25.34
80.31
23.24
รายได้จากค่าเช่าและบริ การ
12.13
3.57
12.00
3.61
12.10
3.50
รายได้อื่น ๆ
6.06
1.78
1.40
0.43
17.15
4.96
รวมรายได้
339.80 100.00 332.03 100.00 345.58 100.00

การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิต / กลุ่มธุรกิจ
ลักษณะของ (ผลิตภัณฑ์ ) หรื อการบริหาร
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงแรมคื อ การให้ บ ริ ก ารที่ พ ัก อาศัย จ าหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่ ม การ
ประชุมสัมมนา การจัดเลี้ยงและการให้บริ การอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจโรงแรม รวมทั้งสถานที่บนั เทิง
ต่างๆ กับทั้งคนไทยและต่างประเทศ
รายงานการเปรียบเทียบสถานะทางการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
รายได้จากการขายและบริ การ
333,738
รายได้อื่น ๆ
6,065
รายได้รวม
339,803
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม
314,485
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
25,318
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
0.94
สิ นทรัพย์รวม
785,413
หนี้สินรวม
259,585
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
525,828
เงินปันผลเสนอจ่ายต่อหุ้น (บาท)
0.47
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BOOK VALUE)
19.54
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (%)
4.81
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (%)
3.11
อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดาเนินงานต่อสิ นทรัพย์รวม(%) 9.66
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2561
330,635
1,399
332,034
311,803
20,231
0.75
842,837
342,688
500,149
0.00
18.59
4.05
2.28
8.52

หน่ วย : พันบาท
2560
328,430
17,153
345,583
326,632
18,951
0.70
931,536
451,618
479,918
0.00
17.84
3.95
2.03
9.40

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
อธิบายโดยแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์
- แมนดาริ น โฮเต็ล มีรายได้หลักจาก 3 ช่องทางคือ
1. รายได้จากค่าเช่าห้องพัก
2. รายได้จากการขาย อาหาร, เครื่ องดื่มและการให้เช่าห้องประชุมสัมมนาและการจัดงานเลี้ยงต่างๆ

3. รายได้จากค่าเช่าและบริ การ
1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
รวมรายได้

ปี 2562
ล้านบาท

ปี 2561
ล้านบาท

ปี 2560
ล้านบาท

รายได้แผนกห้องพัก

237.19

234.03

235.86

0.50

0.63

0.64

70.59

70.99

65.48

0.44

0.45

0.51

รายได้แผนกห้องอาหาร

12.89

12.54

13.84

รายได้จากค่าเช่าและบริ การ

12.13

12.00

12.10

333.74

330.64

328.43

รายได้แผนกรู มเซอร์วิส
รายได้แผนกจัดเลี้ยง
รายได้ค่าซักรี ด

รายได้จากโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม

ปั จจุ บ ัน บริ ษ ัท มี จ านวนห้ อ งพัก ของโรงแรมทั้ง สิ้ น 533 ห้ อ ง โดยโรงแรมที่ อ ยู่ภ ายใต้ก าร
บริ หารงานของกลุ่มบริ ษทั ได้แก่
- โรงแรมแมนดาริ น กรุ งเทพ และโกลเด้น วัลเล่ย ์ รี สอร์ท เขาใหญ่
โรงแรม โกลเด้น วัลเล่ย ์ รี สอร์ท เขาใหญ่มีจานวน 159 ห้อง
โรงแรมแมนดาริ น กรุ งเทพ มุ่งเน้นให้บริ การแก่ลูกค้าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มนักธุรกิจ
และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริ ษทั มีลกั ษณะการให้บริ การดังนี้
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การให้บริ การด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทั้งสิ้ น 374 ห้อง
จานวนห้ องพัก
ห้องพักที่เป็ น Deluxe room
222 ห้อง
ห้องพักที่เป็ น Premier room
83 ห้อง
ห้องพักที่เป็ น Executive room
58 ห้อง
ห้องพักที่เป็ น Quartette room
8 ห้อง
ห้องพักที่เป็ น Grand Suite
3 ห้อง

อัตราค่าห้ องพัก (บาท)
2,300 – 3,500
2,500 – 3,700
2,700 – 3,900
3,800 – 5,000
5,000 – 6,000

โดยในปี 2562 อัตราค่าเช่าห้องพัก อยูร่ ะหว่าง 2,000 – 2,400 บาท และอัตราเข้าพักอยูร่ ะหว่าง 82%
การให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหารไทยและต่างประเทศ และห้องจัดเลี้ยงเพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าที่มาพัก
และลูกค้าทัว่ ไปดังนี้

2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน
สรุปภาพรวมสถานการณ์ การท่ องเที่ยวและสถิติจานวนนักท่องเที่ยวในปี 2019
จากตัวเลขสถิติจานวนนัก ท่องเที่ ยวที่ มาเยือนประเทศไทยในปี 2017 มีจานวน 35.59 ล้านคน
เพิ่มขึ้นเป็ น 38.18 ล้านคนในปี 2018 และปิ ดที่ 39.80 ล้านคนในปี 2019 คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นจาก
2018 ถึง 2019 อยู่ที่ 4.24% ซึ่งน้อยกว่าที่คาดไว้ที่ 40.2 ล้านคน อย่างไรก็ดีการท่องเที่ยวยังคงเป็ นรายได้
หลักของประเทศ คิดเป็ น 18.4% (หรื อใกล้เคียงกับหนึ่งในห้า) ของ GDP ของประเทศไทย
ประเทศที่มีจานวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยสู งสุ ด ยังคงเป็ นนักท่องเที่ยวจากประเทศ
จีนที่เติบโตเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ มีจานวน 10.5 ล้านคนในปี 2018 หรื อคิดเป็ น 27.5% ของจานวนนักท่องเที่ยว
ทั้งหมด และเพิ่มขึ้นเป็ น 10.99 ล้านคนในปี 2019 จากจานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่ วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 60ได้เดินทางมาพานักในเขตกรุ งเทพฯ ส่วนที่เหลือได้เดินทางไปพักตามแหล่งท่องเที่ยว
สาคัญในจังหวัดต่าง ๆ ที่นิยมไป เช่น จังหวัด เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา เป็ นต้น
ในปี 2019 การเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยค่อนข้างชะลอตัวลงในช่วง
ไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปี เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2018 จากจานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก ของ ปี 2019 ที่ 10.79 ล้านคน ปรับเพิ่มขึ้นเพียง 1.79% ส่ วนในไตรมาสที่สอง มี
จานวนนักท่องเที่ยว 8.97 ล้านคน เพิ่มขึ้นเพียง 1.36% เมื่อเทียบกับปี 2018 ในช่วงเวลาเดียวกัน
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ในไตรมาสที่สามมีแนวโน้มที่ดีข้ ึนโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่เดือน กรกฎาคม สิ งหาคมและกันยายน
จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็ น 9.7 ล้านคน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.3% มากกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า
ไตรมาสที่สี่ก็ยงั คงเติบโตดีต่อเนื่อง มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มขึ้น 6.39% ปิ ดที่ 10.33 ล้านคน
สรุ ป รวมแล้วมี นักท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติที่ เข้ามาประเทศไทยในปี 2019 ทั้งสิ้ น 39.8 ล้านคน
เพิ่มขึ้น 1.62 ล้านคน จากปี 2018 คิดเป็ น 4.24% ซึ่ งอัตราการเติบโตดังกล่าว มี อตั ราการเติบโตที่ลดลง
3.04% เมื่อเทียบกับปี 2018 ซึ่งเพิ่มขึ้นอยูท่ ี่ 7.28% จากปี 2017
ปั จจัยการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลงนั้น ยังคงเป็ นเรื่ องของด้านเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
บวกกับค่าเงินบาท ที่แข็งค่าขึ้นมา 12-15% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทัว่ โลก ทาให้กาลังซื้ อของนักท่องเที่ยว
ลดลง และยังมีปัจจัยเรื่ องการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศคู่แข่งในแถบภูมิภาคเดียวกันอีกด้วย
สถิติจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยรายปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.2004 - 2019

ตัวเลขแสดงจานวนนักท่องเที่ยวขาเข้าต่อของแต่ละปี (หน่วยเป็ นล้าน)
แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็ นรายไตรมาส ตั้งแต่ปี ค.ศ.2011 – ถึง 2019

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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จากกราฟที่แสดงถึงจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในรายไตรมาสตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปี 2019 ทาให้เห็น
ว่า ประเทศไทยมี ปริ ม าณนักท่ องเที่ ยวในแต่ล ะฤดูก าลท่ องเที่ ยวที่ เติ บ โตขึ้นในแต่ล ะช่ วงไตรมาสใน
ทิศทางเดียวกัน
จานวนนักท่องเที่ยวจะสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสสุ ดท้ายของแต่ละปี
สิ่ งเป็ นช่วง High Season ของประเทศไทย สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่อากาศอบอุ่น
จึงเป็ นเป้ าหมายการเดินทางหลักของนักท่องเที่ย วจากหลายประเทศในทวีป อเมริ กา ยุโรป ออสเตรเลีย
และ เอเชี ย นักท่ องเที่ ยวยังคงเลื อกที่ จะมาประเทศไทย ด้วยเหตุผลในเรื่ องของ ความหลากหลายใน
สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละภาคของประเทศไทย รวมถึง อาหารการกิน แหล่งช็อปปิ้ ง โบราณสถาน ฯลฯ
จึงเป็ นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ คุม้ ค่ากับราคาที่จ่ายไป
แต่ในบางช่วงเวลาก็มีการหดตัวของปริ มาณนักท่องเที่ยว หรื อ บางช่วงลดต่าลงอย่างมีนยั สาคัญ
ดังเช่นในช่วงสิ้ นปี 2011 (เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่) และช่วงสิ้ นปี 2013- ต้นปี 2014 (ความไม่แน่นอนทาง
การเมือง) มีจานวนนักท่องเที่ยวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
จากสาเหตุดังกล่าวส่ งผลให้จานวนนัก ท่องเที่ ยวเดิน ทางเข้าประเทศลดลงในช่ วงปี 2014 ซึ่ ง
ครอบคลุ ม ทั่วทั้งสามไตรมาสแรกของปี ในช่ วง 9 เดื อ นแรกของปี 2014 มี นัก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางมา
ประเทศไทยน้อ ยลง 2,000,000 คน ลดลงไป 10.28% เมื่ อ เที ย บกับ ช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ของปี 2013 แต่
หลังจากนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เริ่ มปรับตัวดีข้ ึนตามลาดับ
จะเห็นได้ว่าจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2001 ในขณะนั้น
มี เพี ยง 10.13 ล้านคน และได้มี ก ารเพิ่ มขึ้ นต่ อเนื่ องอย่างช้า ๆ ในช่ วง 4-5 ปี ต่ อมา หลังจากนั้นจานวน
นักท่องเที่ยวก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เมื่อประเทศไทยได้เปิ ดให้บริ การสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
อย่างเป็ นทางการ เมื่อเดื อนกันยายน ปี ค.ศ. 2006 จานวนนัก ท่องเที่ ยวได้เติบโตเพิ่มขึ้นจนถึง ปั จจุบนั มี
นักท่องเที่ยวต่อปี เกือบ 40 ล้านคน ในปี ที่ผา่ นมา เพิ่มขึ้นเป็ นสี่ เท่าในเวลาเพียงแค่ 2 ทศวรรษ เท่านั้น
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมานั้นมีอยูห่ ลากหลายเหตุการณ์
ทั้งที่เกิดขึ้นจากภายใน และ ภายนอกประเทศ ตัวอย่างเช่น วิกฤติทางด้านการเงินครั้งใหญ่ของโลกที่มีตน้
ตอมาจากการปล่อยสิ นเชื่อซื้อบ้านในประเทศอเมริ กาในช่วงปลายปี 2007 ถึง ปี 2009 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและการค้าไปทัว่ โลก ทาให้คนตกงานเป็ นจานวนมาก และ ส่ งผลกระทบมายังธุ รกิจท่องเที่ยว
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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การปราบปรามกลุ่ม ทัวร์ จีนศูนย์เหรี ย ญ ในช่ วงสิ้ นปี 2016 ส่ งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ต่อ
จานวนนักท่องเที่ยวจีน เช่นกัน อยู่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2017 แต่โดยรวมแล้วจานวนนักท่องเที่ยว
ยังคงเพิม่ ขึ้นในช่วงปี 2016 และ 2017
ปี 2018 อุบตั ิเหตุเรื อล่มที่จงั หวัดภูเก็ตในเดือนกรกฎาคม มีผเู ้ สี ย ชีวิตเป็ นชาวจีน 47 ราย ทาให้มี
การยกเลิ ก ทัว ร์ จี น มาประเทศไทยในขณะนั้ น จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น จึ งลดลงในช่ ว งหลายเดื อ น
ต่อจากนั้น
ปี 2019 ก็ยงั มีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ที่ ส่งผลต่อการท่องเที่ยว รวมถึง ค่าเงินบาทที่ยงั คงแข็งตัว
ขึ้นเรื่ อย ๆ อย่างไรก็ดีจานวนนักท่องเที่ยวก็ยงั คงเพิ่มขึ้นในอัตรา 4.24% จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
ในตลาดหลัก เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็ นต้น
รวมถึง ประเทศที่มีอตั ราการเติบโตของนักท่องเที่ยว ที่เพิ่มขึ้นอย่างประเทศ อินเดีย ที่เพิ่มขึ้นถึง
26%, ฟิ ลิปปิ นส์ เพิ่มขึ้น 15% ไต้หวัน 14.5% เป็ นต้น
เริ่ มต้นปี 2020 จานวนนักท่องเที่ ยวที่ประมาณการจากหลายสานัก คาดว่ าจะขยายตัวประมาณ
2%-3% อยู่ที่ ราว 40.5-40.9 ล้านคน เป็ นอัต ราการเติ บ โตที่ ต่ าที่ สุ ด ในรอบ 6 ปี เนื่ องจากยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปั จจัยด้านเศรษฐกิจที่หดตัว และ การแข่งขันเพื่อดึงนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ รวมถึง
การจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงกลางปี นี้ และการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์
ยุโรป (EURO 2020) อาจส่ งผลกระทบในการเดินทางท่องเที่ ยวมาประเทศไทย จากกลุ่มประเทศยุโรป
และ ญี่ปุ่น อาจลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว
ปั จจัยใหม่ที่มีผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อธุ รกิจ ท่องเที่ยวและโรงแรมในช่วงไตรมาสแรกของปี
2020 นี้ ก็คือ เรื่ องการแพร่ ระบาดของเชี้ อไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) มีการพบผูป้ ่ วยราย
แรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2019 ในประเทศจีน และในช่วงเดือนนั้นทางรัฐบาลจีนยังไม่ได้ประกาศเรื่ องการ
แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว จนกระทัง่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2020 รัฐบาลเมืองอู่ฮนั่ ประกาศยุติการ
ให้บริ การเครื อข่ายระบบขนส่ งสาธารณะทั้งหมดของเมือง รวมถึงสั่งห้ามเที่ยวบินเข้าออกเมืองทั้งหมด
หลังมีผูป้ ่ วยติดเชื้ อในเมืองมากเพิ่มขึ้นถึง 5,974 ราย ผูป้ ่ วยที่มีอาการรุ นแรง 976 ราย เสี ยชี วิต 132 ราย
(อัตราการตาย 2.2%) ในขณะนั้น พบผูป้ ่ วย 56 ราย ที่ อยู่นอกประเทศจี น ใน 14 ประเทศ ซึ่ งรวมถึ ง
ประเทศไทยด้วยในขณะนั้น ที่มีนกั ท่องเที่ยวชาวจีนจากเมืองอูฮ่ น่ั ที่เดินทางมาประเทศไทย
ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ การแพร่ ระบาดยังคงทวีความรุ นแรงมากขึ้น เชื้อไวรัสโคโรน่าได้แผ่
ขยายวงกว้างไปยังทวีปต่าง ๆ ทัว่ โลก กว่า 50 ประเทศ มี ผูต้ ิ ดเชื้ อมากกว่า 85,000 คน และ มีผูเ้ สี ยชีวิต
กว่า 2,900 คน ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ งผูต้ ิดเชื้ อและผูเ้ สี ยชีวิตจานวนมากยังคงอยู่ในประเทศสาธารณรัฐ
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ประชาชนจี น การแพร่ ระบาดนี้ ย งั คงมี แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อย ๆ และคาดว่าอาจกิ น เวลาอี ก 3-6 เดื อน
ข้างหน้า จนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
แน่นอนว่าเกิดความเสี ยหายและผลกระทบทางด้านสุ ขภาพ สังคม และ เศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก
หลายประเทศได้ออกมาตราการควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสอย่างเข้มงวด เพื่ อมิ ให้มีการเพิ่ ม
จานวนผูต้ ิดเชื้อในประเทศของตน ส่ งผลให้มีการห้าม หรื อ งดเว้น การเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ ยงที่
มีการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายเส้นทาง งดการออกวีซ่าในหลาย
ประเทศ ยกเลิกทัวร์ นาเที่ยวต่าง ๆ รวมถึง งานประชุมนานาชาติ งานแสดงสิ นค้า ต่ าง ๆ ส่ งผลให้มีการ
ยกเลิกที่พกั กว่า 80% ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ และ มีนาคม การทาจองห้องพัก กรุ๊ ปทัวร์ กรุ๊ ปสัมมนา ถูก
เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกาหนด
มีการประเมินว่า หากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่ากินเวลาถึง 6 เดือน จานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติในปี นี้อาจหายไปถึง 5 ล้านคน สูญเสี ยรายได้กว่า 3 แสนล้านบาท
สภาวะการแข่ งขันของธุรกิจโรงแรมในกรุ งเทพฯ ปี 2020
ดังที่ ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสาคัญอย่างยิ่งและสร้างรายได้
มหาศาลให้กบั ประเทศ
จึงมีจานวนโรงแรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งในเขตกรุ งเทพฯ และ ต่างจังหวัด รวมถึงการปรับปรุ ง
โรงแรมให้ ดู ท ัน สมัย และตอบรั บ ความต้องการของแขกที่ เข้า พัก ปี นี้ ก็ เช่ น กัน มี โรงแรมใหม่ ที่ เปิ ด
ให้บริ การแล้ว และโรงแรมใหม่ที่กาลังเตรี ยมจะเปิ ดให้บริ การในกรุ งเทพฯ ดังนี้
Hotel

Open

CAPELLA BANGKOK
Jul-19
Dusit Suites Hotel Ratchadamri, Bangkok
Jul-19
Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok
Aug-19
Triple Y Hotel
Sept-19
Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit
Jan-20
Staybridge Suite Bangkok Sukumvit 24
Feb-20
Sindhornmidtown
Mar-20
Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok
Apr-20
IBIS STALES BANGKOK SILOM
Apr-20
Kimpton Maa-Lai Hotel
May-20
JAL CITY BANGKOK
May-20
ASAI Bangkok Chinatown
May-20
Orient Express Mahanakhon Bangkok
2020
Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River
2020
Four Seasons Private Residences Bangkok at Chao Phraya River
2020
Holiday inn express Bangkok Ratchada
2020
Voco Bangkok Sukumvit 11
Jan-21
X2 Vibe Bangkok Udomsuk Station
Jan-21
SIX SENSES BANGKOK AT THE FORESTIAS
Jan-22
Holiday Inn Express Don Mueang Airport
Jan-22
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No. of Rooms
Hotel
Residence
101
96
239
102
338
303
344
39
230
264
349
124
324
224
154
312
355
220
300
60
228

36

Star
5
5
5
3
5
4
4
4.5
3
5
4
4
5
5
5
4
4
4
5
4

จากสภาวะการแข่งขันที่ดุเดือดของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบนั รวมถึง การชะลอตัวในการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ โรคระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19) ไปทัว่ โลก
ส่งผลให้ลูกค้าที่จองห้องพัก และ ห้องประชุมสัมมนา กับทางโรงแรม มีการยกเลิกการจอง ในทุกช่องทาง
ไม่ ว่าจะเป็ นการจองตรง การจองผ่าน Online Travel Agents หรื อ ผ่านทางบริ ษ ัททัวร์ ต่ าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าชาวจีน มี การยกเลิกการจองกว่า 80% ตั้งแต่ช่วงตรุ ษจีน เป็ นต้นมา รวมถึง
ลูกค้าในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด เช่น ญี่ปุ่น สิ งคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ รวมถึง
ประเทศในโซนทวีป อเมริ กา และ ยุโรป ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน ส่งผลให้ยอดการจองลดลงอย่างมาก
ประมาณการรายได้เบื้องต้นของโรงแรมในช่วงไตรมาสแรกอาจลดลงต่ากว่าเป้าถึง 30%
อย่างไรก็ตาม โรงแรมแมนดาริ น กรุ งเทพฯ มิได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้มีการปรับ
กลยุทธ์การตลาดโดยเร่ งด่วน โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในประเทศที่ยงั คงมี การเดินทางอยู่ มีการปรับราคา
ห้องพักลง 20%-25% เพือ่ ชิงส่วนแบ่งตลาด
เสนอราคา long stay ให้กับ ลูกค้าชาวจี น ที่ ต้องการพัก อยู่ในประเทศไทยต่อเนื่ องจากยังกลับ
ประเทศตนไม่ได้ ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีระดับหนึ่ ง อีกทั้งมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในประเทศมากขึ้น ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ และ เอกชน ที่มีการใช้บริ การ ห้องพัก และ ห้องสัมมนาในกรุ งเทพฯ
กลยุทธ์ ทางการตลาด ปี 2020
1. เพิ่ มตลาดอื่ นให้ มากขึ้ นโดยไม่ พ่ ึ งพาตลาดจี นมากเกิ นไป ด้วยการเพิ่ มส่ วนแบ่ งการตลาดของ
นั ก ท่ อ งเที่ ยวในกลุ่ ม ประเทศแถบยุ โรป เช่ น เยอรมั น ฝรั่ งเศส อิ ตาลี สเปน เป็ นต้น รวมถึ ง
นักท่ องเที่ ยวในทวี ปเอเชี ยที่ มี การเติ บโตเพิ่ มขึ้ น เช่ น อิ นเดี ย ฟิ ลิ ปปิ นส์ อิ นโดนิ เซี ย เวียดนาม
เกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ
2. ขยายฐานลูกค้าตลาด corporate ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับ กลุ่มนักธุ รกิจ ที่ตอ้ งการที่พกั
และใช้หอ้ งประชุม สัมมนาให้มากขึ้น
3. มุ่งเน้นและขยายฐานลูกค้า กลุ่มราชการ ในแต่ละกระทรวง ทบวง กรม รวมถึ ง กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
เพื่อหารายได้จากการใช้หอ้ งพัก ห้องประชุม รวมถึง ห้องจัดเลี้ยง
4. เพิ่ มฐานลูก ค้าในกลุ่ม ภาคการศึกษาต่าง ๆ ทั้งระดับ โรงเรี ยน อาชี วะ มหาวิท ยาลัย ทั้งในเขต
กรุ งเทพฯ และ ต่างจังหวัด
5. เจาะกลุ่ม event organizers ที่มีฐานลูกค้า corporate และ government
6. ทาการตลาดเชิ งรุ กเจาะกลุ่มลูกค้า Wedding โดยการโฆษณาผ่านสื่ อ online รวมถึงการจัดงาน
Wedding fair ร่ วมกับพันธมิตร เพื่อเพิ่มยอดขาย
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7. เพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ที่มี ศักยภาพในการจัดประชุม อบรม สัมมนา รวมถึงงานเลี้ยง สังสรรค์ใน
โอกาสต่างๆ
8. ทาการตลาดร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐ ในการกระตุน้ และส่งเสริ มการท่องเที่ยวในevent ต่าง ๆ
9. ยังคงมุ่งเน้น และให้ความสาคัญ กับลูกค้า กลุ่ม FIT ที่จองผ่านช่องทาง online
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายยังคง แบ่ งออกเป็ น 4 กลุ่มหลักๆ คือ
1. กลุ่ม นัก ท่ องเที่ ย วที่ เดิ น ทางมาเพื่ อการพัก ผ่อน (leisure) ไม่ ว่าจะมาผ่านบริ ษ ัท ทัวร์ จอง
online หรื อจองตรง
2. นักธุรกิจที่เดินทางมาทางาน หรื อ ติดต่อธุรกิจ
3. กลุ่มลูกค้าที่ มาร่ วมงานประชุม สัมมนา หรื อ งานแสดงสิ นค้าที่จดั โดยภาครัฐหรื อองค์กร
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
4. กลุ่มที่มากับคณะทัวร์ เพื่อท่องเที่ยว หรื อ private group เช่น Group Golf, Group Incentive,
lady group, student group เป็ นต้น
นโยบายทางด้านราคา
ในปี 2020 โรงแรมแมนดาริ น กรุ งเทพฯ มีนโยบายในการคงราคาขายห้องพักสาหรับลูกค้าใน
กลุ่มที่มีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ ค่าเงินบาทที่แข็งค่า เพื่ อเป็ นการพยุงและรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้
การปรับราคาเพิ่มขึ้นสามารถทาได้ ในรู ปแบบของการ upselling ห้องพักในประเภทที่ขายราคาสู งขึ้น กับ
กลุ่มลูกค้าที่กาลังซื้อสูง
มีนโยบายการท า promotion ราคาพิ เศษอย่างต่ อเนื่ อง เพื่ อเพิ่ ม ฐานลู กค้าใหม่ ที่ มี งบประมาณ
จากัด ทั้งราคาห้องพัก ห้องสัมมนา และ งานจัดเลี้ยงต่าง ๆ ในช่วง low demand ดังนี้ การทาราคาในปี นี้
ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ของตลาด ทั้งที่อยู่ในภาวะปกติ และ ไม่ ปกติ จึงจาเป็ นต้องมีความยืดหยุ่นในเรื่ อง
ราคา และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
ปัจจัยความเสี่ ยง
ธุ รกิ จโรงแรม เป็ นธุ รกิ จที่ ตอ้ งเผชิ ญต่อปั จจัยความเสี่ ยงต่างๆ มากมาย ทั้งความเสี่ ยงจากการ
ประกอบธุ รกิจของบริ ษทั เอง และความเสี่ ยงจากปั จจัยภายนอกซึ่ งอยู่เหนือการควบคุมของบริ ษทั ปัจจัย
ความเสี่ ยงต่างๆ อาจส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ และมีผลทาให้
บริ ษทั ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการดาเนินงานได้
เพื่อให้การทาธุ รกิจของบริ ษทั สามารถดาเนิ นการได้อย่างราบรื่ นบรรลุเป้ าหมายบริ ษทั จึงได้มี
การทบทวนและวางแผนกลยุทธ์และการจัดการให้สอดคล้องกับภาวะตลาด เพื่ อให้เกิดประสิ ทธิภาพใน
การดาเนิ นงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสายงานให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกันกับการขยาย
ธุ รกิจในปั จจุบนั และเพื่อรองรั บการขยายตัวของธุ รกิจในอนาคต โดยเฉพาะในด้านระบบการบริ หาร
บุคคล บริ ษทั ได้สรรหาบุคลากรในระดับบริ หารที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
บริ หารงานของส่ วนกลางและโรงแรมให้ดี ข้ ึน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้ลงทุนในด้านระบบสารสนเทศ
ต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนงานทางด้านการตลาดและการขายรวมถึงงานทางด้านการปฏิบตั ิการ ทั้งนี้ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับโรงแรมคู่แข่ง
ความเสี่ยงหลักต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ ยงจากปัจจัยภายใน
 ความเสี่ ยงในด้ านการแข่ งขันและการเพิม่ ขึน้ ของคู่แข่ง
ห้ องพัก ธุรกิจโรงแรมในหลายๆ แห่ งมีการแข่งขันสู ง โดย โรงแรมแมนดาริ น ต้องแข่งขันกับ
โรงแรมทั้งในระดับเดียวกันจากในประเทศและโรงแรมในเครื อระดับต่างประเทศ ซึ่ งคู่แข่งหลายราย
เป็ นเครื อโรงแรมที่มีเครื อข่ายต่างประเทศ รวมทั้งที่มีตน้ ทุนทางการเงินที่ดีกว่า นอกจากนี้ ยังมีโรงแรม
ใหม่ๆ หลายแห่ง เปิ ดให้บริ การในปี 2562 ซึ่งจะส่งผลทาให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น การเข้า
มาของคู่แข่งในแต่ละประเภทและในแต่ละแหล่ ง ทาให้จานวนห้องพัก เพิ่ม มากขึ้นกว่าความต้องการ
และอาจทาให้ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง
ห้ องอาหาร และ การจัดประชุ มสั มมนา ปั จจุบนั มีการแข่งขันเรื่ อง ห้องจัดเลี้ยง ประชุมสัมมนา
ในโรงแรมเกิดขึ้นมากซึ่งมีการปรับ รู ปโฉม และระดับบริ การ ที่ ให้สูงขึ้น และโดดเด่น แตกต่างกัน ทา
ให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกมากขึ้นทาให้ส่วนแบ่งการตลาดได้กระจายไปด้วย
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ทั้ง 2 กรณี ดงั กล่าวบริ ษทั มีแนวทางที่จะลดความเสี่ ยง โดยการเน้นการให้บริ การแก่ลูกค้าให้เกิด
ความประทับใจเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ ทาการตลาดอย่างสม่าเสมอในการแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ โดยมี
Promotion และ Packages เพื่อดึงดูดลูกค้าในส่ วนห้องพักและห้องอาหาร และมีการพัฒนาบุคลากรโดย
จัดฝึ กอบรมด้านคุณภาพและมาตรฐานการบริ การอย่างสม่าเสมอ ซึ่ งเป็ นหัวใจสาคัญของธุ รกิจ การ
ปรับ ปรุ งโรงแรมให้มีความทันสมัย และเพิ่มสิ่ งอานวยความสะดวกสบายให้แก่ ลูกค้า รวมทั้งมี การ
ควบคุมต้นทุนการดาเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน
 ความเสี่ ยงจากการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ และพัฒนาโรงแรม
สาหรับธุ รกิ จโรงแรม การปรับปรุ งอาคาร รวมถึงสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม
(Renovation) มีค วามจาเป็ นอย่างมาก บริ ษ ทั จึ งมี นโยบายที่ จะปรับปรุ งและพัฒนาโรงแรมของบริ ษ ทั
อยู่เป็ นระยะๆ ทั้งนี้ เพื่ อรักษาระดับ มาตรฐานของโรงแรมให้อยู่ระดับ 4 ดาว รวมทั้งเพื่ อเป็ นการเพิ่ ม
ศักยภาพของโรงแรมให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจระดับเดียวกันได้
บางครั้งการปรับปรุ งตกแต่งโรงแรมไม่สามารถดาเนิ นการได้ตามแบบและแผนงานที่เหมาะสม
เนื่ องจาก ข้อจากัดของโครงสร้างเดิ ม ท าให้ต้องมี ก ารปิ ดปรั บ ปรุ งเป็ นส่ วนๆ ในขณะที่ ยงั มี ก ารเปิ ด
ให้บริ การลูกค้า จึงอาจเกิดอุปสรรคต่อการทางานและทาให้งานแล้วเสร็ จล่าช้ากว่ากาหนด ซึ่ งอาจส่ งผล
กระทบทางด้านลบต่อการให้บริ การและชื่ อเสี ยงของโรงแรม นอกจากนี้ ยงั อาจจะไม่สามารถควบคุม
งบประมาณการปรับ ปรุ ง ให้เป็ นไปตามที่ ก าหนดได้ จึ งยังเป็ นปั จจัย เสี่ ย งอี ก ปั จจัย หนึ่ งที่ มี ผลท าให้
ค่าใช้จ่ายของบริ ษ ทั และมี ผลท าให้ก าไร และกระแสเงิ นสดของบริ ษ ทั ลดลงในที่ สุ ด อย่างไรก็ ตาม
หลังจากที่บริ ษทั ได้มีการวางระบบและแผนการดาเนิ นงานอย่างเป็ นมาตรฐานสาหรับงานการปรับปรุ ง
โรงแรม ทาให้การดาเนิ นงานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สามารถลดปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
งานปรับปรุ งโรงแรมได้ รวมทั้งได้ผลงานที่มีคุณภาพอยูภ่ ายใต้งบประมาณ และระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในปี 2556 บริ ษทั ใช้งบประมาณลงทุนเพื่อปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของโรงแรมไปกว่า
580 ล้านบาท รวมทั้งยังคงให้ความสาคัญกับการปรับปรุ งระบบป้ องกัน อัคคีภยั และระบบรักษาความ
ปลอดภัยในอาคาร รวมไปถึงงานปรับปรุ ง ระบบไฟฟ้าและน้ าประปาที่ มีความจาเป็ นต่อการให้บ ริ การ
ลูกค้าส่วนโครงการปรับปรุ งตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร งานปรับภูมิทศั น์โดยรอบอาคาร สามารถ
ดาเนิ นการแล้วเสร็ จได้ตามกาหนด ทั้งนี้ ในการพิจารณาโครงการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของโรงแรมแต่ละ
แห่ งนั้นบริ ษทั ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงการ ภาวะตลาด และมูลค่าของผลตอบแทนที่จะ
ได้รับควบคู่กนั ไป
ความเสี่ ยงจากปัจจัยภายนอก
 ความเสี่ยงในด้ านการแข่ งขันและการเพิม่ ขึน้ ของคู่แข่ง
ปัจจัยความเสี่ ยงที่สาคัญต่อธุรกิจโรงแรมในปี 2562 ในด้านอุปทานโรงแรมเพิ่มจานวนขึ้นมาก
และแซงหน้าอัตราการเติบโตของอุปสงค์โดยเฉพาะในพื้นที่กรุ งเทพฯที่มีอุปทานโรงแรมเพิม่ ขึ้นบวก 6%
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เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2561 และในปี 2563 คาดว่าอัตราการเพิ่มของอุปทานโรงแรมจะยังเร่ งตัวขึ้น
เป็ นบวก 10% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึ่ งเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงสุ ดในรอบหลายปี โดยเป็ นการ
เติบโตจากโรงแรมในหลายๆระดับ ในขณะที่อุปสงค์โรงแรมเพิ่มขึ้นเพียง 4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี
2561 ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า อัตราการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ย วที่เดินทางเข้าประเทศไทยเติบโตใน
ระดับปานกลางซึ่งไม่สมดุลกับจานวนอุปทานโรงแรมที่เติบโตในอัตราเร่ งซึ่งจะเป็ นปั จจัยกดดันสาคัญ
ต่ออัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (Average Room Rate) และอัตราการเข้าพัก (Occupancy rate)
การแข่ งขัน จากสิ น ค้าทดแทน อาทิ เช่ น เซอร์ วิส อพาร์ ตเมนต์ และ คอนโดมิ เนี ย ม ซึ่ งมี ก าร
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงแรม ซึ่งลูกค้าบางกลุ่มเลือกที่จะจองห้องพักประเภทนี้ ผ่าน
ช่องทาง ONLINE เช่น BOOKING.COM, AIR BNB เป็ นต้น ทาให้โรงแรมสูญเสี ยส่วนแบ่งทางการตลาด
 ความเสี่ยงจากความไม่แน่ นอนด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ
ในปี 2562 แม้อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวบ้าง โดยส่วนใหญ่เป็ น ผลมา
จากการบริ โภคและการลงทุนของภาคเอกชนที่ชะลอตัวกว่าที่คาดไว้ แต่สาหรับภาวะอุตสาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย ว มี ก ารขยายตัวต่อเนื่ องจากปี ที่ ผ่ านมา ตามจานวนนัก ท่ องเที่ ย วต่างประเทศที่ เพิ่ ม ขึ้ น อย่าง
ต่อเนื่ อง จากเกือบทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน รัสเซี ยและชาติอื่นๆ เช่นเดียวกับ
จานวนเที่ยวบินมายังประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น และยังมีการเปิ ดเส้นทางบินตรงไปยังจังหวัดท่องเที่ยวหลัก
ในแต่ละภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่ งหลังของปี 2558 เริ่ มมีสัญญาณความไม่สงบทาง
การเมืองซึ่ งเป็ นปั จจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ และทวีความรุ นแรง ขึ้นในช่วงไตรมาสสุ ดท้าย ต่อเนื่ อง
จนถึงต้นปี 2559 ซึ่งส่ งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงข้อนี้ ดี และมีการปรับกลยุทธ์ ด้วยการเพิ่มโรงแรม
ที่เขาใหญ่ซ่ ึงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงทั้งต่อนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ รวมทั้งได้เตรี ยมวางแผน
สารองสาหรับลูกค้าและโรงแรมเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Contingency Plan) พร้อมด้วยมาตรการ
ด้านความปลอดภัยต่างๆ ทั้งนี้ เพื่ อให้การดาเนิ นธุ รกิ จยังคงดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่ อง และเพื่ อลดความ
เสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นให้นอ้ ยที่สุด
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุ อุทกภัย และแผ่นดิ นไหว ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อธุ รกิจโรงแรม
เเละการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมาภัยธรรมชาติที่เกิดทวีความรุ นแรงมากขึ้นและ
ยากที่จะคาดการณ์ ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้พิจารณาทาประกันกับบริ ษ ทั ประกันภัยที่มีความ
มัน่ คงและมีชื่อเสี ยง โดยจัดทาประกันภัยความเสี ยหายต่อทรัพย์สินที่เพิ่มเงื่อนไขความคุม้ ครองให้มีความ
ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงความเสี ยหายเมื่อธุ รกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) เพื่อชดเชยรายได้ที่
ต้องเสี ยไปให้เพียงพอ นอกจากนี้ยงั จัดทาประกันคุม้ ครองความเสี ยหายที่อาจเกิดกับลูกค้าหรื อบุคคลที่ 3
(Third Party Liability) ทั้ ง นี้ บริ ษ ัท ได้มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนเงื่ อ นไขและวงเงิ น ประกัน ให้ มี ค วาม
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เหมาะสมทุกปี รวมทั้งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดทาประกัน (Insurance Committee)
เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทาประกันซึ่ ง ในอดีตที่ผ่านมา บริ ษทั ได้รับค่าชดเชยความ
เสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นอย่างพอเพี ยงจากบริ ษ ทั ประกันภัยจากเหตุการณ์ ภัยธรรมชาติที่ ทาความเสี ยหายต่อ
ทรัพย์สิน และทาให้การดาเนินงานของโรงแรมต้องหยุดชะงัก
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ได้มี ม าตรการลดความเสี่ ย งด้วยการวางแผนและซั กซ้อมแผนฉุ ก เฉิ น โดย
ออกเป็ นนโยบายเพื่อถือปฏิบตั ิดว้ ย
 ความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก
ในปี 2562 ปั จจัยด้านเศรษฐกิ จที่มี การชะลอในหลายประเทศทัว่ โลก สงครามการค้าระหว่าง
ประเทศของสหรัฐอเมริ กา กับ จีน ยังคงส่ งผลต่อภาคธุ รกิจท่องเที่ยว และ โรงแรม ทั้งในเรื่ องของกาลัง
การซื้อที่ลดลง การตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวมีความรอบคอบมากขึ้น มีประเทศคู่แข่งที่อาจทาให้ประเทศ
ไทยสูญเสี ยส่วนแบ่งการตลาดไปเนื่องจากราคาที่ถูกกว่า เช่น เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนีเซีย
 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั มีภาระหนี้ สินกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นเงิน 224 ล้านบาท เพื่อใช้
ในการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของโรงแรม และการลงทุนในโครงการใหม่ บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงจากความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่ อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของ
บริ ษทั ได้เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงเมื่อบริ ษทั มีกระแสเงินสดส่ วนเกินจะดาเนิ นการชาระคืนเงินกูก้ ่อน
กาหนดซึ่งในปี 2562 บริ ษทั ได้ชาระคืนเงินกูม้ ากกว่าแผนที่ให้ไว้กบั สถาบันการเงิน
 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ นทีผ่ ันผวน
ปัจจัยเสี่ ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่แข็งค่าส่ งผลให้ตน้ ทุนการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น
สาหรับ นักท่องเที่ ยวจากประเทศที่เงินอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทและส่ งผลต่อการตัดสิ นใจมา
เที่ยวไทย เนื่องจากการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทกับค่าเงินบางสกุลและจานวนนักท่องเที่ยวของประเทศ
นั้นๆ ดังนั้นจึงต้องติดตามแนวโน้มค่าเงินของประเทศที่นักท่องเที่ยวมีค วามอ่อนไหวต่อค่าเงินมากซึ่ ง
อาจส่งผลกระทบได้หากค่าเงินบาทยังคงมีการแข็งค่าขึ้น
 ความเสี่ ยงด้านการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID 19)
ช่วงต้นปี 2563 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 (COVID
19) ซึ่ งเกิดขึ้นในเมืองอู่ฮนั สาธารณรัฐประชาชนจีน และ เชื้อได้แพร่ กระจายไปในหลายประเทศทัว่ โลก
รวมทั้งประเทศไทยด้วย ส่ งผลให้มีการยกเลิกห้องพักและเลื่อนการเดินทางอย่างไม่มีกาหนดจากกลุ่ม
ตลาดลูก ค้าหลัก อย่างจีน ญี่ ปุ่ น เกาหลี ใต้ ฯลฯ รัฐบาลไทยออกมาตรการคัดกรองนัก ท่องเที่ ยวที่ เดิ น
ทางเข้ามาประเทศไทยอย่างเข้มงวดเพื่ อป้ องกันมิให้มีผตู ้ ิ ดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น ผลกระทบนี้ คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 ถึง 6 เดือน
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4. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ข้ อมูลบริษัท
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริ ษทั

:

บริ ษทั แมนดาริ นโฮเต็ล จากัด (มหาชน)

Mandarin Hotel Public Company Limited
ชื่อหลักทรัพย์

:

MANRIN

เลขที่ทะเบียน

:

บมจ. 415

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

ดาเนินกิจการโรงแรม เพื่อให้นกั ธุรกิจและนักท่องเที่ยวเช่าพักอาศัย
จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม การประชุมและการจัดเลี้ยง
พร้อมทั้งให้บริ การอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม

ที่ต้งั สานักงาน

:

เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์

:

0-2238-0230

โทรสาร

:

0-2233-6215

Home Page

: www.mandarin-bkk.com

: บุคคลอ้างอิงถึงอื่น ๆ

นายทะเบียน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร
สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
นายจุมพฏ
ไพรรัตนากร สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
เลขที่ 316/32 ซอยสุ ขมุ วิท 22 ถนนสุ ขมุ วิท
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
โทร. 02-259-5300-2
บริ ษทั คนึงแอนด์พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอนซัลแตนท์ซี จากัด
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สถาบันการเงินที่ติดต่อประจามีดังนี้
1. ธนาคารกรุ งเทพ

สาขาสะพานเหลือง

2. ธนาคารไทยพาณิ ชย์

สาขาสะพานเหลือง

3. ธนาคารกสิ กรไทย

สาขาวังบูรพา

4. ธนาคารกรุ งไทย

สาขาจามจุรี

5. ธนาคารธนชาติ

สาขาจามจุรี

6. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) สาขาเทอร์มินอล 21
7. บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
8. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด
9. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จากัด
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5. ผู้ถือหุ้น
ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
ทุน
บริ ษ ัท มี ทุ น จดทะเบี ยน 330 ล้านบาท เรี ย กชาระแล้ว 269,055,800 บาท แบ่งเป็ นหุ้น สามัญ
26,905,580 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั มีการจดทะเบียนลดทุนจาก 250 ล้านบาทเป็ น 220 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 และจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็ น 330 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553
ถือหุน้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563
ผู้ถือหุ้น
1. น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์
2. น.ส. สุดา
อัศวโภคิน
3. นาย ทรงพล อัศวโภคิน
4. นาย บุญทรง อัศวโภคิน
5. นาง นงนิตย์ ศรี เสาวชาติ
6. นาง มยุรี
วงแก้วเจริ ญ
7. นาย วีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร
8. นาย นาชัย นาชัยศิริ
9. นาย ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา
10.นาย นายวิศิษฏ์ บูรพาธนะ
รวม
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่น

จานวนหุ้น
9,333,867
1,711,200
1,642,800
1,390,804
1,334,000
1,256,600
1,080,672
1,076,800
758,600
709,154
20,294,497
6,611,083

สัดส่ วน (%)
34.691
6.360
6.105
5.169
4.958
4.670
4.016
4.002
2.819
2.635
75.425
24.575

6. นโยบายเงินปันผล
นโยบายของบริษัท บริ ษทั มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจะจ่ายจากกาไรสุทธิและ
ไม่เกินร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานในงบการเงินรวม ทั้งนี้
จะต้องพิจารณาถึงผลการดาเนิ นงานกาไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดของบริ ษทั
ด้วยว่า มีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดข้อกาหนดตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
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7. โครงสร้ างการจัดการ
กรรมการบริษัท และรายชื่ อกรรมการ มีอยู่ด้วยกัน 8 ท่ าน คือ
1. นางสาวเพียงใจ
2. นายวีระศักดิ์
3. นางสุวรรณา
4. นางสิ นี
5. นายณัฐพล
6. นางสาวพูนพิศ
7. นายโกวิท
8. นายทรงเกียรติ

หาญพาณิชย์
ศิริวงศ์รังสรร
พุทธประสาท
ศิริสัมพันธ์
อัศวโภคิน
ชวลิตนิธิกุล
โกกิลกนิษฐ
มธุพยนต์

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการดาเนินงานของบริ ษทั ฯเพื่อให้ฝ่าย
บริ ห ารปฏิ บ ัติ ต าม การแต่ ง ตั้ง กรรมการเพิ่ ม เติ ม จะต้อ งได้รับ การอนุ มัติ จากที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ้ น โดย
คณะกรรมการบริ ษทั จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อร่ วมกันพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมก่ อนที่ จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิ ซึ่ งการอนุ มตั ิการแต่งตั้ง
กรรมการโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
และตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535
คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการพิจารณาผลการดาเนินงานของบริ ษทั อนุมตั ิงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจาปี งบประมาณสาหรับการดาเนินงานและงบประมาณการจัดซื้ อทรัพย์สิน
รวมถึงเรื่ องสาคัญอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการประชุม 4 ครั้ง เป็ นอย่างน้อยในหนึ่งปี โดยคณะกรรมการจะร่ วมกัน
กาหนดวันประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดเวลาสาหรับการเข้าร่ วมประชุมในแต่ละ
ครั้งได้ กรรมการทุกท่านเข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง ยกเว้นแต่เมื่อมีเหตุจาเป็ นที่จะ
ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่สาคัญ และ
เก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสมเพื่อสามารถให้อา้ งอิงได้ง่ายในอนาคต
คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญของความถูกต้องและเชื่อถือได้ของงบการเงิน จึงได้จดั ทา
รายงานแสดงความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายการทางการเงิน รวมถึงรายการต่างๆ
ที่
สาคัญ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาหนดไว้
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ชื่อและจานวนกรรมการ ซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั ฯ คือ
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิ ชย์ นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร และนางสุ วรรณา พุทธประสาท ลงลายมือ
ชื่อผูกพันบริ ษทั และประทับตราบริ ษทั

คณะกรรมการการตรวจสอบ
1. นางสาวพูนพิศ
2. นายโกวิท
3. นายทรงเกียรติ

ชวลิตนิธิกุล
โกกิลกนิษฐ
มธุพยนต์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่พจิ ารณาและดาเนินการดังต่ อไปนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
2. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
4. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรื อขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษทั
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ประวัติกรรมการบริหาร
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์
ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

ประวัติการทางาน
- กรรมการบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ กรุ งเทพเคหะ จากัด
- นายกสมาคมการค้าที่ดิน
- กรรมการบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริ ษทั สยามสิ นธร จากัด
ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการบริ ษทั สยามรี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด (ศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์)
- ประธานกรรมการบริ ษทั สแควร์ ริ ทซ์ พลาซ่า จากัด
- นายกสมาคมนายจ้างโรงแรมกรุ งเทพฯ
- กรรมการสมาคมการค้าไทยเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- ประธานกรรมการที่ปรึ กษาสมาคมการค้าโรงรับจานา
- กรรมการบริ ษทั พัทยาบาซาร์ จากัด
- กรรมการบริ ษทั จัตุรถา จากัด
- กรรมการบริ ษทั พัทยาลอดจ์ จากัด
- กรรมการบริ ษทั พี.พร็ อพเพอร์ ต้ ี โฮลดิ้ง จากัด
- หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การหจก.โรงรับจานามัง่ เฮง
- หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การหจก.โรงรับจานามัง่ เชียง
หมายเหตุ
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
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นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์ รังสรร
ตาแหน่ ง

กรรมการบริ หาร

การศึกษา

วิทยาลัยจงหัว

ประวัติการทางาน
- รองนายกสมาคมมานะสัมพันธ์
- ผูจ้ ดั การห้างหุน้ ส่ วนเซี้ยงไทย
- ผูจ้ ดั การห้างหุน้ ส่วน เพชรทองเซี้ยงไทย
หมายเหตุ
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
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นางสุ วรรณา พุทธประสาท
ตาแหน่ ง

กรรมการบริ หาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 26 เมษายน 2561)

การศึกษา

ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึ กอบรม สมาคมส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปี 2547
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
- ปี 2550
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
- ปี 2554
หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
ประวัติการทางาน
-

กรรมการ
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ ต้ ี จากัด
- มิ.ย. 2560 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั คาซ่า วิลล์ จากัด (ระยอง 2553)
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั คาซ่า วิลล์ จากัด (ประจวบคีรีขนั ธ์2554)
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั คาซ่า วิลล์ จากัด (เพชรบุรี2553)
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั กัสโต้ วิลเลจ จากัด
- ก.ค. 2559 – ปัจจุบนั
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จากัด - พ.ค.2559– ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช รี เทล แมเนจเมนท์ จากัด
- พ.ค. 2559 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พร็ อพเพอร์ต้ ี โฮสท จากัด
- ก.พ. 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั คาซ่า วิลล์ จากัด (ชลบุรี 2554)
- ม.ค. 2556 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิต้ ี จากัด
- มิ.ย. 2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จากัด
- ก.พ. 2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั คิว. เฮ้าส์ พรี คาสท์ จากัด
- - 2553 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จากัด
15 ก.พ. 2551 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด - ส.ค. 2560 – ปัจจุบนั

หมายเหตุ
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
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นางสินี

ศิริสัมพันธ์

ตาแหน่ ง

กรรมการ

การศึกษา

B.A. EASTERN WASHINGTON STATE COLLEGE,
CHENEY WASHINGTON, USA.

ประวัติการทางาน
- หัวหน้าฝ่ ายบัญชีและการเงิน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การฝึ กอบรม
- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director
(DAP),IOD Class 70/2008
หมายเหตุ
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
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นายณัฐพล

อัศวโภคิน

ตาแหน่ ง
กรรมการ
การศึกษา
- BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS & MANAGEMENT,
SKIDMORE COLLEGE, NEW YORK
- SELECTED TO INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM, HEC SCHOOL OF
MANAGEMENT, PARIS
- SELECTED AS OUTSTANDING STUDENT IN 2004 FOR LEADERSHIP, TEAMWORK AND
CITIZENSHIP / ELECTED PRESIDENT OF MBA CLASS COMMITTEE, VICE PRESIDENT
OF SASIN STUDENT COUNCIL / MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRAION WITH
CONCENTRATIONS IN FINANCE & MARKETIN, SASIN GRADUATE INSTITUTE OF
BUSINESS ASMINISTRATION OF CHULALONGKORN UNIVERSITY, BANGKOK
ประวัติการทางาน
- ASSISTANT DIRECTOR , KAPLAN,INC. , NEW JERSEY
- DEPUTY MANAGER-LOYALTY PROGRAM , BANGKOK AIRWAY CO.,LTD. , BANGKOK
- FINANCIAL CONSULTANT-PRIVATE WEALTH MANAGEMENT , ADKINSON
SECURITIES PCL, BANGKOK
- MARKETING EXECUTIVE-FOREIGN INSTITUTIONAL EQUITIES , ADKINSON
SECURITTIES PCL. BANGKOK
หมายเหตุ
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
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นางสาว พูนพิศ ชวลิตนิธิกลุ
ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

การศึกษา

ปริ ญญาตรี เอกบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาโท เอกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(MPA) Marter of Prefesinal Accounting
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทางาน ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี สานักงานอโณทัย พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2539
ผูส้ อบบัญชี
สานักงานอโณทัย พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั (ทะเบียน เลขที่5154)
หมายเหตุ
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
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นายโกวิท โกกิลกนิษฐ
ตาแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

การศึกษา

ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทางาน :
- กรรมการ บริ ษท
ั เอพี เอ็มอี 10 จากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั เอพี เอ็มอี 11 จากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั เอพี เอ็มอี 12 จากัด
- กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (2017)
- กรรมการ บริ ษท
ั เอพี เอ็มอี 8 จากัด
- กรรมการ บริ ษทั บุญชัย โฮลดิ้ง จากัด
- กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
- กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี (กรุ งเทพ) จากัด
- กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 2 จากัด
- กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 3 จากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั เอพี เอ็มอี 4 จากัด
- กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 5 จากัด
- กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 6 จากัด
- กรรมการ บริ ษทั เอพี (รัชโยธิน) จากัด
- กรรมการ บริ ษทั พรี เมี่ยม เรสซิเดนซ์ จากัด
- กรรมการ บริ ษทั เดอะแวลู พร็ อพเพอร์ ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
การฝึ กอบรม

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั

อบมรมหลักสูตร Director Accreditation Program 42/2005

หมายเหตุ
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
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นายทรงเกียรติ มธุพยนต์
ตาแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

การศึกษา
- BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL)
CHULALONGKORN UNIVERSITY
- MASTER OF ENGINEERING M.ENG STRUCTURE ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
- DOCTOR OF PHILOSOPHY (STRUCTURAL ENGINEERING)
ประวัติการทางาน
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, (A.I.T.)
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชา Technology Management, มหาวิทยาลัยชินวัตร
- ที่ปรึ กษาบริ ษทั Civil and Structural Engineers (CASE) Co.,Ltd.
- ที่ปรึ กษาบริ ษทั Dextra Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
- กรรมการบริ ษทั Futurtec Asia Pacific Co.,Ltd.
- กรรมการ บริ ษทั บางกอกคริ สตัล จากัด
- วิศวกรโครงสร้างอาวุโส โครงงานทางด่วนยกระดับ , โครงการระบบขนส่ งมวลชน หลายโครงการ
อาทิ โครงการทางด่วนบางนา-ชลบุรี , โครงการระบบรถไฟเชื่อมสนามบินสุ วรรณภูมิ (Suvambhumi
Airport Rail Link) , โครงการรถไฟฟ้าสายสี ม่วง และสายสี น้ าเงิน
การฝึ กอบรม
- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP),IOD
Class 27/2004
หมายเหตุ
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
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รายชื่ อผู้บริหารของโรงแรม
1.
2.
3.
4.
5.

นายเขมรัฐ
นางสาวสิ ริกุล
นายศิริพจ
นางสาวจิราภรณ์
นางสาววริ นกาญจน์

เทพพรม
ไกรบุญ
เทอดจิตไพศาล
จิตภิรมย์
บุญญาอัครสิ ทธิ์

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

รองผูจ้ ดั การทัว่ ไปโรงแรมแมนดาริ น
รองผูจ้ ดั การทัว่ ไปโรงแรมแมนดาริ น
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและการตลาด
เลขานุการบริ ษทั และผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

อานาจหน้าที่ของฝ่ ายบริ หารดูแล และรับผิดชอบแผนกต่างๆ ของบริ ษทั ตามนโยบายและพัฒนา
ให้บริ ษทั เจริ ญรุ่ งเรื องโดยบริ หารงานแบ่งออกเป็ นฝ่ ายต่างๆ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ า ตอบแทนผู ้บ ริ ห ารประจ าปี 2562 เป็ นจ านวนเงิ น รวม 5,965,031.35 บาท เป็ นไปตาม
กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยคานึงถึงผลประกอบการของบริ ษทั และผลการ
ดาเนินงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ทั มีพ นัก งานจานวน 179 คน โดยบริ ษ ทั ได้แบ่ งแยกพนักงาน
ออกเป็ นแผนกต่าง ๆ ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของธุ รกิจโรงแรมตามความเหมาะสมและมี จานวน
พนักงานเพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
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8. การกากับดูแลกิจการ

การรายงานการปฏิบัติตามหลักการกากับกิจการที่ดี
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยกาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ บริ ษทั ได้ยึดแนวทางการปฏิบตั ิ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ดังนี้

1. นโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายเกี่ ยวกับ การก ากับ ดู แ ลกิ จการ เนื่ อ งจากเห็ น ว่าเป็ นสิ่ ง ที่ มี
ความสาคัญและจาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจให้มีการเจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืน คณะกรรมการบริ ษทั มีความมุ่งมัน่
และตั้งใจที่จะปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว โดยได้กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินการของบริ ษทั
ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ดาเนิ นการตาม
นโยบายอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ ือหุน้ ภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมาย
และจริ ยธรรมทางธุรกิจ

2. สิ ทธิห้ ุน : สิ ทธิและความเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษ ัท ตระหนัก ถึ งสิ ท ธิ ข องผูถ้ ื อ หุ้ น ในการได้รับ ข้อ มู ล ของบริ ษ ัท ที่ ถู ก ต้อ ง
เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ฉะนั้นในการประชุม
ผู ้ถื อ หุ ้ น ทุ ก ครั้ งบริ ษ ัท ได้จัด ส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม พร้ อ มเอกสารข้อ มู ล ประกอบการประชุ ม ที่ มี
รายละเอี ย ดครบถ้ว นเพี ย งพอ รวมทั้ง มี ค วามเห็ น ของคณะกรรมการในทุ ก วาระ ต่ อ นายทะเบี ย น
หลักทรัพย์ข องบริ ษ ทั เพื่ อจัดส่ งให้ถึ งมื อผูถ้ ื อหุ ้นก่ อนการประชุมเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตาม
กฎหมาย เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้
อานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในการร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นโดยจัดเตรี ยมห้องประชุมที่เข้าถึงได้สะดวก
และมีขนาดเหมาะสมรองรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นไม่สามารถมาร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าประชุมและลงมติแทนได้

3. สิ ทธิของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ี ส่วนได้เสี ยภายใน
ได้แก่ พนักงานและผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั หรื อผูม้ ีส่ วนได้เสี ย ภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริ ษทั ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ซึ่งจะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกาไรให้กบั บริ ษทั ซึ่ งถือว่าเป็ นการสร้ างความสาเร็ จในระยะยาว
ของบริ ษทั ได้
44

4. การประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นในปี 2562 มีกรรมการเข้าร่ วมประชุมครบองค์ประชุม ซึ่งรวมถึงประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ ห าร และกรรมการ โดย
ประธานในที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ือหุ้นมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั สอบถามและแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งได้บนั ทึกประเด็นซักถามและ
ข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

5. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษ ัท ก ากับดู แล ให้ค ณะกรรมการบริ หารให้ บ ริ ห ารงานบรรลุต ามนโยบาย
แผนงานและวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยรายงานผลการดาเนินงานและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานนั้น เพื่อ
วางกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายในและขั้นตอนเกี่ยวกับการพิจารณาและการเปิ ดเผยรายการที่
เกี่ ยวโยงกัน กรรมการและผู ้บ ริ ห ารของบริ ษ ทั จะต้องรายงานการถื อหลัก ทรัพ ย์ของตนและคู่ส มรส
รวมถึงบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานการเปลี่ยนแปลงการ ถือ
หุน้ ตามข้อกาหนดของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้องไม่
นาข้อมูลภายในไปหาประโยชน์ส่วนตัวทั้งทางตรงและทางอ้อม

7. จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษ ทั ได้มี การดาเนิ นธุ รกิ จและบริ หารงานอย่างมีจรรยาบรรณ ส าหรับกรรมการผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั ให้ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิในการทางานด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และเป็ นไปอย่างมี
มาตรฐาน คุณภาพ คุ ณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่ องของการดูแลผูม้ ีส่ วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ รายการ
ระหว่างกัน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์ สิน และการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจอย่างเคร่ งครัด

8. การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
กรรมการของบริ ษทั มี 8 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ 1 คน กรรมการ
ที่ เป็ นผูบ้ ริ ห าร 2 คน กรรมการที่ ไ ม่ เป็ นผูบ้ ริ ห าร 2 คน และกรรมการอิ ส ระ 3 คน กรรมการอิ ส ระมี
จานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริ ษทั

9. การรวมหรื อการแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการยังไม่เป็ นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์
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10. ค่าตอบแทนกรรมการ
ลำดับ

ปี 2562

ชื่อ-สกุล

ที่

ปี 2561

ปี 2560

ค่ำบำเหน็จ ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำบำเหน็จ ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำบำเหน็จ ค่ำเบี้ยประชุม

1 นำงสำว เพียงใจ หำญพำณิชย์ 200,000.00

24,000.00 200,000.00

24,000.00 200,000.00

24,000.00

2 นำย วีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร

24,000.00 200,000.00

24,000.00 200,000.00

24,000.00

200,000.00

3 นำย วีระชัย ศิริวงศ์รังสรร

-

-

200,000.00

12,000.00 200,000.00

-

4 นำง สินี ศิริสมั พันธ์

200,000.00

24,000.00 200,000.00

24,000.00 200,000.00

5 นำย ณัฐพล อัศวโภคิน

200,000.00

24,000.00 200,000.00

24,000.00 200,000.00

12,000.00

6 ดร. ทรงเกียรติ มธุพยนต์

200,000.00

24,000.00 200,000.00

24,000.00 200,000.00

24,000.00

7 นำย โกวิท โกกิลกนิษฐ

200,000.00

24,000.00 200,000.00

24,000.00

-

8 นำงสำวพูนพิศ ชวลิตนิธิกุล

200,000.00

24,000.00 200,000.00

24,000.00

-

-

9 นำงสุวรรณำ พุทธประสำท

200,000.00

24,000.00

12,000.00

-

-

-

6,000.00

10 นำง โชติมำ สัชฌุกร

-

-

-

-

200,000.00

24,000.00

11 นำย ประสิทธิ์ จิตธรรมสถำพร

-

-

-

-

200,000.00

18,000.00

รวม

1,600,000.00 192,000.00 1,600,000.00 192,000.00 1,600,000.00 132,000.00

* ค่ำบำเหน็จ 200,000 บำท ต่อปี
* ค่ำเบี้ยประชุม 6,000 บำท ต่อครั้ง

11. การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2562 มี การประชุ มคณะกรรมการสม่ า เสมอ เป็ นการประชุมพิ จารณาผลการดาเนิ นงาน
ประจาไตรมาสและประจาปี และเรื่ องอื่นๆ กรรมการเข้าร่ วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริ ษทั โดยประธานกรรมการเป็ นผูอ้ อกหนังสื อนัดประชุม และแจ้งวาระของการประชุมล่วงหน้าก่อน
การประชุม มติของที่ประชุมได้บนั ทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

12. คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ มี วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
ทุกท่านเป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระ ดังรายชื่อ ต่อไปนี้
1. นางสาวพูนพิศ

ชวลิตนิธิกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. นายโกวิท

โกกิลกนิษฐ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายทรงเกียรติ

มธุพยนต์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่าเสมอ ในปี 2562 และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
46

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีพ่ จิ ารณาและดาเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรื อขัดแย้งทางผลประโยชน์
จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษทั

13. ระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง
กันอย่างเหมาะสม

14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั เป็ นผูร้ ับ ผิ ดชอบต่องบการเงิน ของบริ ษ ทั และสารสนเทศทางการเงิน ที่
ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงิ นดังกล่าวจัดท าขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ รับ รองทั่วไป โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินคณะกรรมการได้จดั ให้มีก ารดารงรักษาไว้ ซึ่ งระบบควบคุมภายใน ที่มีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้
มัน่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมู ลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษา
ไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินทาให้ทราบจุดอ่ อนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดการทุจริ ต หรื อการดาเนิ นการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระสาคัญในการนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน
และความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกับ เรื่ อ งนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่ อมัน่ อย่างมีเหตุผล ต่อความเชื่อถือได้
ของงบการเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

15. ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความโปร่ งใสโดยวางนโยบายให้
ฝ่ ายบริ ห ารด าเนิ น การในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การเปิ ดเผยข้อ มู ล ทั้ง ข้อ มู ล ทางการเงิ น และข้อ มู ล ส าคัญ ที่ มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพ ย์ของบริ ษทั ซึ่ งเน้นให้มีความครบครัน ถูกต้อง เผยแพร่ อย่างทัว่ ถึง และทัน
ต่อเวลา เพื่อให้ผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่ อสารเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาด
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หลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย ถึ งแม้บ ริ ษ ทั ฯ จะไม่ ไ ด้จัดตั้งหน่ วยงานเฉพาะเพื่ อให้บริ ก ารข้อมูล และ
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ แต่บริ ษทั ได้กาหนดบุคคลที่สามารถให้ขอ้ มูลและข่าวสารตามที่นกั ลงทุนและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องสามารถศึกษาข้อมูลของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) ของบริ ษทั ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรื อเว็บไซต์ของบริ ษทั

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้ดูแลและกาชับบุคคลทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ไม่ให้ใช้ขอ้ มูลภายใน
เพื่อทาประโยชน์ และไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลด้านการเงินแก่บุคคลอื่นๆ ก่อนที่จะรายงานและเผยแพร่
ข้อมูลต่อนักลงทุน

เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั แมนดาริ นโฮเต็ล จากัด (มหาชน) มีเป้ าหมายที่จะสร้างความมัน่ คงให้กบั ธุรกิจ ตลอดจน
สร้างชื่อเสี ยงให้บริ ษทั ฯ จนเป็ นที่ยอมรับไปทัว่ โลกว่าธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ในด้านการให้บริ การได้สร้าง
ความประทับใจให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การ ลูกค้าส่ วนมากจึงกลับมาใช้บริ การที่โรงแรมแมนดาริ น และ
โรงแรมแมนดาริ น โกลเด้น วัลเลย์ รี สอร์ ท เขาใหญ่ เป็ นประจา บริ ษทั มีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ให้เพิ่ม
มากยิง่ ขึ้น และได้พยายามเจาะตลาดกลุ่มใหม่ เพื่อขยายฐานการตลาดให้ครอบคลุมไปทัว่ โลก

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
1. บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
- ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม 1,000,000.00 บาท
- สานักงานสอบบัญชีที่ผูส้ อบบัญชีสังกัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและ
สานักงานสอบบัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม - บาท
2.
ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
-ไม่มี-
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9. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯตระหนักเสมอว่า ผูถ้ ื อหุ้นทุกท่านเป็ นเจ้าของบริ ษทั ฯ ดังนั้น
สิ่ งที่จะทาให้ผูถ้ ือหุ ้นไว้วางใจ และมัน่ ใจในการลงทุนกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯก็คือการมีนโยบายหรื อการ
ดาเนิ นการที่รักษาสิ ทธิ พ้ืนฐานที่ผถู ้ ือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็ นธรรมตามที่กฎหมายกาหนด หรื อมากกว่านั้น
รวมถึ ง การจัด การที่ เหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลที่ ดี ที่ สุ ด เป็ นที่ ย อมรั บ จาก
ผูล้ งทุนและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายอยูเ่ สมอ ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริ ษทั พึงปฏิบตั ิ
นับตั้งแต่บริ ษทั ฯ เริ่ มเข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญใน
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกาหนดให้บริ ษทั ฯ “จัดทานโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ทางธุ รกิจ ตลอดจนจริ ยธรรม (อยู่ในกระบวนการดาเนิ นงาน)ในการประกอบธุ รกิจของคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ฝ่ ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกากับดู แลกิจการที่ดี เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ขององค์ก รที่ ได้มาตรฐานและเป็ นแนวทางที่ ถูกต้อง” ไว้ในข้อบังคับของบริ ษ ทั ฯ รวมทั้งได้ก าหนด
ระเบี ยบบริ ษทั ว่าด้วยการกากับ ดูแลกิ จการที่ดีในปี และจัดทาคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี ของ
บริ ษทั ฯ ส่งมอบให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบ
ต่อมา คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดให้มีการปรับปรุ งเพื่ อให้มีความสอดคล้องตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ ดีส าหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีสากลของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD
Principles of Corporate Governance) ในหลักการ 5 หมวด ได้แก่ สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้น
อย่า งเท่ า เที ย มกัน บทบาทของผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย การเปิ ดเผยข้อ มู ล และความโปร่ งใส และควา ม
รับผิดชอบของคณะกรรมการ มาเป็ นแนวทางหลัก รวมทั้งเพิ่มเติมหัวข้อการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน การ
เคารพสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการเคารพสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทางธุ รกิจและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสรุ ปสาระสาคัญการดาเนิ นการด้าน
การกากับ
ดูแลกิจการเป็ น ดังนี้
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
ในฐานะเจ้าของบริ ษ ทั ฯผูถ้ ื อหุ้น ย่อมมี สิ ท ธิ ก าหนดทิ ศ ทางการดาเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษัท หรื อ
ตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุ้นจึงเป็ นเวทีสาคัญสาหรับ
ผูถ้ ือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นซักถาม และพิจ ารณาลงคะแนนเสี ยงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการ
เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลบริ ษทั แทนผูถ้ ือหุ้นดังนั้นผูถ้ ือหุน้ จึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นมี
เวลาเพียงพอสาหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม
1) กาหนดการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นปี ละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯและในกรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษซึ่ งเป็ น
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เรื่ อ งที่ ก ระทบหรื อ เกี่ ย วข้อ งกับ ผลประโยชน์ ข องผูถ้ ื อ หุ้ น หรื อ เกี่ ย วข้อ งกับ เงื่ อ นไขหรื อกฎเกณฑ์
กฎหมาย ที่ใช้บงั คับที่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ แล้ว
2) การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า
ในปี 2563 คณะกรรมการ บริ ษทั ฯ ในการประชุม มีมติให้มีการจัดการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ้น
โดยได้เปิ ดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อนการ
จัดส่ งหนังสื อเชิญประชุม โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของ บริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนิ น การจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มที่มีรายละเอียดวาระการประชุ ม
ข้อมูลประกอบที่สาคัญและจาเป็ นสาหรับการตัดสิ นใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุม
ที่ผ่านมาซึ่ งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจาปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ตอ้ ง
ใช้ในการมอบฉันทะ และระบุ วิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่บริ ษทั ฯกาหนด โดยจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้า
มากกว่ า 14 วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ส่ ง ออกและได้ท าการประกาศลงใน
หนังสื อพิมพ์รายวัน ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นการล่วงหน้าเพียงพอสาหรับการเตรี ยมตัวก่อนมาเข้าร่ วมประชุม
ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯได้นาข้อมูลหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้นและเอกสาร
ประกอบเปิ ดเผยใน เว็บไซต์ ของบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
3) การดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้
ก่อนเริ่ มการประชุมผูถ้ ือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะแนะนาคณะกรรมการคณะผูบ้ ริ หาร
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และที่ปรึ กษากฎหมายซึ่งทาหน้าที่เป็ นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจง
กติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ บริ ษทั ฯ
รวมถึงการใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ขอ้ มูลตามระเบียบวาระ
แล้ว ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคาถามในแต่
ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผูบ้ ริ หารจะตอบข้อซักถามอย่าง
ชัดเจน ตรงประเด็น และให้ ความส าคัญกับทุกค าถาม แล้วจึ งให้ที่ ประชุ มออกเสี ยงลงมติ ในวาระนั้น ๆ
สาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดาเนินการให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติเป็ นรายบุคคล
ประธานฯ จะดาเนิ นการประชุมตามลาดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่
แจ้งให้ผูถ้ ือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่ วมประชุม หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่งถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ง
ในสามของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ใน
หนังสื อนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่กาหนดไว้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วตามที่กาหนดไว้
ในข้อบังคับของ บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี 2562ไม่มีการเปลี่ยนลาดับระเบียบ
วาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นที่ไม่ได้กาหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด
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อนึ่ ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุ ป
ด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสี ยง ซึ่ งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่ละครั้งประมาณ
3 - 4 ชั่วโมง ถื อว่าครบเป็ นองค์ป ระชุ มตามพระราชบัญ ญัติ บริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หมวด 7
มาตรา 103 และข้อบังคับของบริ ษทั หมวด 5 ข้อ 34
4) การเปิ ดเผยผลการประชุมผูถ้ ือหุน้
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งรายงานสรุ ปผลการลงมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็ จสิ้ นการประชุม และได้จดั ส่ งรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการลงคะแนนเสี ยง รวมทั้งข้อซักถามของผู ้
ถื อหุ้น ในแต่ล ะวาระอย่างละเอี ย ดให้ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ และกระทรวงพาณิ ชย์ คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ภายในกาหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่ รายงานการประชุม บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน แม้ว่าจะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสี ยงไม่
เท่ากันซึ่งเป็ นไปตามจานวนหุ้นที่ถือ มีสิทธิพ้ืนฐานในฐานะผูถ้ ือหุน้ เท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึงเพศ อายุ
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรื อความคิดเห็นทางการเมือง
2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษ ัท ฯ ก าหนดหลัก เกณฑ์ รวมทั้ง ก าหนดขั้น ตอนแนวทางการพิ จารณาการให้ สิ ท ธิ ผู ถ้ ื อ
หุ้ น ส่ ว นน้ อ ยเสนอวาระการประชุ ม ฯ และ/หรื อ ชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ นกรรมการล่ ว งหน้ า ให้
คณะกรรมการ บริ ษทั พิจารณากาหนดเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้โอกาสผูถ้ ือหุ้น
มีส่วนร่ วมในการกากับดูแลบริ ษทั และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิ บตั ิหน้าที่ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย โดยให้สิทธิผถู ้ ือหุ้น
ท่านเดียว หรื อหลายท่านที่มีมีสัดส่ วนการถือหุ ้นขั้นต่า ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.1 ของหุ ้นสามัญจดทะเบียน
ทั้งหมด เสนอวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ บริ ษทั ฯ
ก่อนการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 บริ ษทั ฯได้นาหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้น
เสนอวาระการประชุมฯ และ/หรื อชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถ้ ือหุ ้น
เสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่ อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่ ง
ประธานในที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯรับทราบแล้ว
2.2 การอานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้
การดาเนิ นการที่ผ่านมา ในการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562 บริ ษทั ฯได้อานวยความ
สะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ้นทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
ในการลงทะเบี ย นเพื่ อความสะดวกรวดเร็ ว และการจัดให้มีก ารเลี้ ย งรั บ รองส าหรั บ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ม าร่ วม
ประชุม
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แม้ผถู ้ ือหุ้นส่ วนใหญ่ที่มาเข้าร่ วมการประชุมสามัญประจาปี ของบริ ษทั ฯเป็ นคนไทย และดาเนินการ
ประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นภาษาไทย แต่บริ ษทั ฯได้จดั ทาเอกสารประกอบการประชุมผูถ้ ือหุ้น และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องเป็ น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับผูถ้ ือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดทา
เว็บไซต์ของ บริ ษทั ฯ เป็ น 2 ภาษา รวมทั้งจัดให้มีพนักงานที่มีความเชี่ ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวก
ในการประชุม ผู ถ้ ื อหุ้น เพื่ อรัก ษาประโยชน์ และอานวยความสะดวกในการสื่ อสารส าหรั บ ผูถ้ ือหุ้น
ชาวต่างชาติ
2.3 การมอบฉันทะ
เพื่อรักษาสิ ทธิ ให้ผูถ้ ือหุ้นที่ ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจาปี 2562 ด้วยตนเอง ผูถ้ ือหุ้นสามารถ
มอบฉัน ทะให้ผูอ้ ื่ น หรื อกรรมการอิ ส ระของ บริ ษ ัทฯ ท่ านใดท่านหนึ่ งจากกรรมการอิ ส ระที่ เข้าร่ วม
ประชุมทั้งหมด ซึ่ งบริ ษทั ฯจะระบุรายชื่ อไว้ในหนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด
เพื่อให้เป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงมติแทนผูถ้ ือหุ ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมอบ
ฉั น ทะให้ กับ ผู ้อื่ น บริ ษ ัท ฯจะให้ สิ ท ธิ แ ละปฏิ บ ัติ ต่ อ ผู ้รั บ มอบฉั น ทะเสมื อ นเป็ นผู ้ถื อ หุ้ น ท่ านหนึ่ ง
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ บน
เว็บ ไซต์ข อง บริ ษ ทั ฯ ล่ วงหน้า โดยผูถ้ ื อหุ ้นสามารถสอบถามข้อมู ลเพิ่ มเติ ม ได้ท้ งั ทางโทรศัพ ท์ หรื อ
ช่องทางอื่นๆ เช่น Website, E-mail เป็ นต้น
3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในการดู แลและคานึ งถึงผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม ทั้งภายในและ
ภายนอกบริ ษทั รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
บริ ษทั ฯออกเป็ น 5 กลุ่ม และกาหนดพันธกิจเป็ นเป้ าหมาย(อยู่ระหว่างขั้นตอนดาเนิ น และวางแผน) ใน
การตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในแต่ละกลุ่มอย่างสมดุลดังต่อไปนี้
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เป็ นองค์ก รที่ ดี ข องสั งคม ด าเนิ น ธุ ร กิ จที่ มี ก ารบริ ห ารจัด การผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพชี วิตที่ดี
แก่สังคม และสิ่ งแวดล้อม
ต่อผูถ้ ือหุน้
ดาเนิ น ธุ รกิ จเชิ งพาณิ ชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ ดี และให้มี ก ารขยาย
ธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง อย่างยัง่ ยืน
ต่อลูกค้า
สร้ างความพึ งพอใจและความผู กพันแก่ ลู กค้าโดยผ่านการน าเสนอผลิ ตภัณฑ์
และบริ การที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วยราคาเป็ นธรรม
ต่อคู่คา้
ดาเนิ นธุ รกิ จร่ วมกันบนพื้ นฐานของความเป็ นธรรม มุ่ งสร้ างความไว้วางใจ
ความสัมพันธ์และความร่ วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพใน
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น ในระยะยาวต่ อ พนั ก งาน สนั บ สนุ น การพัฒ นา
ความสามารถการท างานระดับ มื อ อาชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ ค วามมั่น ใจใน
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คุ ณ ภาพชี วิต การท างานของพนัก งานทัดเที ย มบริ ษ ัท ชั้น น า เพื่ อสร้ า งความ
ผูกพันต่อองค์กร
3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย ทั้ง 5 กลุ่ม
3.1.1 ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ จะให้ความสาคัญต่อการดูแลสังคม และสิ่ งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดาเนิน
ธุ รกิจด้านงานบริ การโรงแรม ระดับ ภาพรวมทั้งในปั จจุ บ ันและในอนาคต ผ่านกระบวนการ
บริ หารจัดการโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมที่สาคัญในรู ปแบบต่างๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
ทั้งทางด้าน การพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยจะสร้างสายงานสื่ อสารองค์กรและกิจการเพื่อ
สังคม เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ดูแลตั้งแต่การกาหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ประจาปี
และดาเนินโครงการร่ วมกับหน่วยธุรกิจต่างๆ ตลอดจนมีหน้าที่ติดตามผลการดาเนินงาน รายงาน
ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
3.1.2 ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ จะนากลยุทธ์การเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Growth Strategy) มาใช้
ในการบริ หารจัดการ เพื่อให้บริ ษทั ฯเป็ นองค์กรที่มีความเป็ นเลิศในด้านการดาเนิ นงาน (High
Performance Organization) โดยตั้ งมั่ น อยู่ บ น ห ลั ก การก ากั บ ดู แล กิ จ การที่ ดี (Corporate
governance) ควบคู่ไปกับการดู แลสังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)
เพื่อให้นกั ลงทุนมัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ จะเป็ นบริ ษทั ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี มีความยัง่ ยืน เป็ นองค์กรที่อยู่คู่
สังคมไทยไปอีกนาน
3.1.3 ลูกค้า
บริ ษทั ฯ คานึ งถึงความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มาใช้สินค้าและบริ การจาก
บริ ษทั ฯด้วยราคาที่เป็ นธรรม โดยได้รับการให้บริ การอย่างปลอดภัย ครบวงจร รวดเร็ ว มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั ฯจึงดาเนินการ
บริ หารจัดการให้บริ การลูกค้าอย่างมืออาชีพและทาการตลาดที่มีบริ บทสอดคล้องตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของลูกค้า
โดยฝ่ ายการตลาดและขายจะมีการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อนามาบริ หารจัดการในเรื่ อง
การส่งเสริ มการขายที่สร้างความจูงใจลูกค้าให้ใช้บริ การของบริ ษทั ต่อไป
3.1.4 คู่คา้
เนื่ องจากธุ รกิจโรงแรมเกี่ยวข้องกับการให้ที่พกั อาศัยแก่ลูกค้าทุกประเภทของโรงแรม
รวมถึ ง ลู ก ค้า ที่ ม าใช้ บ ริ การ ประชุ ม สั ม มนา และจัด งานเลี้ ยงต่ า ง ๆ ซึ่ งคู่ ค ้ า ของบริ ษัท
ประกอบด้วยตัวแทนจัดหาลูกค้าให้บริ ษทั และร้านค้าขายพัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการ
ดาเนินธุรกิจ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับคู่คา้ อันเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยสาคัญที่ช่วยเหลือ ในการ
ดาเนิ น ธุ รกิ จซึ่ งกัน และกัน โดยบริ ษ ทั ฯจะปฏิ บ ัติต่ อคู่ ค ้าอย่างเสมอภาคบนพื้ น ฐานของการ
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แข่งขันที่เป็ นธรรม เคารพสิ ทธิ ซ่ ึ งกันและกัน สร้ างความสัมพันธ์และความร่ วมมืออันดี ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาอย่างเคร่ งครัด และให้ความสาคัญในกระบวนการจัดหาลูกค้าให้บริ ษทั ที่มีจริ ยธรรม
ทางธุรกิจ นอกจากนี้ แล้วยังให้ความสาคัญต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็ นกระบวนการสาคัญในการ
ควบคุมค่าใช้จ่าย คุณภาพสิ นค้า และบริ การที่บริ ษ ัทฯจะนามาใช้ดาเนิ น กิจการ มีการกาหนด
ขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในกรณี ที่มีการจัดจ้างผูร้ ับเหมาเข้ามาแก้ไขหรื อปรับปรุ งสิ นค้าของบริ ษทั จะกาหนดให้
มี ก ารเสนอราคาเพื่ อเปรี ยบเที ย บมากกว่า 2 ราย เพื่ อความโปร่ งใสและเพื่ อคุ ณ ภาพที่ บ ริ ษ ัท
กาหนดโดยผูท้ ี่ได้รับ การว่าจ้างจะต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการ
ทางานและการใช้เครื่ องมือตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะในการ
ทางานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ให้ระมัดระวังในการ
ทางานเป็ นพิเศษ และในบางโอกาสอาจจะเข้าเยี่ยมชมกิจการของคู่คา้ เพื่อประเมินถึงศักยภาพ
ในการดาเนินงาน โดยเฉพาะด้านความมัน่ คง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
นอกจากนั้นบริ ษทั ฯมีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนควบคู่ไปกับการ
กากับ ดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ความตั้งใจดังกล่าวบรรลุตามปณิธาน
ที่ต้ งั ไว้อย่างมีประสิ ทธิ ผล บริ ษทั ฯจึงให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน และ
พัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยจะดาเนิ นการวางแผนเกี่ยวกับ “แนวทางการปฏิบตั ิอย่าง
ยัง่ ยืนของผูค้ า้ ของบริ ษทั ฯ โดยจะกาหนดเนื้ อหาและขอบเขตของแนวทางดังกล่าวให้อยู่ภายใต้
ข้อกาหนด ข้อบังคับ และกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักปฏิบตั ิ 4 ด้าน ดังนี้
1. จริ ยธรรม (Business Ethic)
2. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน (Human Rights)
3. การดูแลอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของลูกจ้าง (Occupational Health and Safety)
4. การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Environmental Management)
3.1.5 พนักงาน
บุคลากรของ บริ ษทั ฯ ทุกคนเป็ นส่ วนสาคัญที่ สุดในการดาเนิ นธุ รกิจ บริ ษ ทั ฯ จึงให้
ความสาคัญกับพนักงานทุกคนไม่วา่ จะทางานอยูใ่ นส่วนใด ฝ่ ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
โดยบริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้บุคลากร รู ้รักสามัคคี ไว้เนื้ อเชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ าย ปฏิบตั ิต่อกัน
อย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี
มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทางาน มีสวัสดิการที่ดีให้กบั พนักงาน และ
จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทางาน รวมทั้งไม่ให้เกิดกรณี ที่มีลกั ษณะ
เป็ นการคุก คามทางเพศ บริ ษทั ฯส่ งเสริ มการใช้สิ ทธิ ของลูก จ้างตามกฎหมายว่าด้วยสหภาพ
แรงงาน
บริ ษ ทั ฯ มี ค วามเชื่ อมัน่ ว่า การเจริ ญเติบโตขององค์กรขึ้ นอยู่กับพนักงานที่ มี คุณ ภาพ
ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุ งระบบการบริ หาร และมีการพัฒนา
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บุคคลากรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะ
เสริ มสร้างและพัฒนาให้พนักงาน เป็ นทั้งคนดี และคนเก่ง โดยให้เป็ นไปตามการประกาศของ
บริ ษ ทั เรื่ องจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct ) ตลอดจนมี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นาและ
ช่วยเหลือสังคมโดยส่ วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็ นกลไกหลักในการพัฒนาให้ บริ ษทั ฯ
ก้า วไปสู่ ค วามเป็ นองค์ก รแห่ ง ความเป็ นเลิ ศ (High Performance Organization) เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
3.2 ข้อพิพาทที่สาคัญกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
บริ ษทั ฯ ไม่มี “ข้อพิพาททางกฎหมาย” กับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
การเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นดัชนี ช้ ีวดั ความโปร่ งใสในการดาเนิ นการที่สาคัญ เป็ นปั จจัยสาคัญในการ
สร้ างความเชื่ อมั่น ให้กับ นัก ลงทุ นและผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ทุ กฝ่ าย บริ ษ ทั ฯ จึ งให้ความส าคัญ กับ การ
เปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยา และสร้างช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยทุ ก ฝ่ ายสามารถเข้าถึ งข้อมู ล ได้โดยง่าย รณรงค์ให้ ก รรมการ ผู บ้ ริ หาร และพนัก งานตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงาน และสร้างกลไกในการรับเรื่ อง
ร้องเรี ยนที่เหมาะสม และเป็ นธรรมสาหรับทั้งผูร้ ้องเรี ยนและผูถ้ ูกร้องเรี ยน
4.1 การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็ นการเงินและไม่ใช่การเงิน
บริ ษทั ฯ จะวางแผนดาเนิ นการจัดทารายงานความยัง่ ยืน (Corporate Sustainability Report ) เพื่อ
สื่ อสารนโยบาย แนวทางการบริ หารจัดการ และผลการดาเนิ นงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
เพื่ อให้การเปิ ดเผยข้อมูล มีค วามเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับธุ รกิ จ มากขึ้น เพื่ อความถู กต้อง ความ
โปร่ งใส และความน่าเชื่อถือ และมีเป้าหมายให้มีการดาเนินการต่อเนื่องทุกปี
4.2 ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีหน่ วยงานฝ่ ายลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ที่ทาหน้าที่เป็ น
ศู น ย์ก ลางในการเปิ ดเผยข้อมู ล ส าคัญ ต่ อผูล้ งทุ น และดู แ ลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่ น การ
นาเสนอผลการดาเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศที่บริ ษทั ฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีการทาบท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร (MD&A) รายไตรมาส ซึ่ งแสดงสถานภาพผลการดาเนิ นงาน
และแนวโน้ม ในอนาคตของ บริ ษทั ฯ ต่อผูถ้ ื อหุ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่า
เที ย มกัน สม่ า เสมอและครบถ้ว นตามความเป็ นจริ ง และในอนาคต บริ ษ ัท อาจจะเข้าร่ วมกับ ตลาด
หลักทรัพย์ในการเสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดาเนินงานผลประกอบการรายไตรมาส การกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และกิจกรรมที่สาคัญในช่วงเวลานั้นของบริ ษทั ฯต่อนักลงทุน ทั้งนี้ ผลู ้ งทุนสามารถติดต่อ
กับหน่วยงานได้โดยตรง หรื อผ่านทางเว็บไซต์ของ บริ ษทั ฯ ซึ่งมีขอ้ มูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้
ปรับปรุ งให้ทนั สมัยเป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ ประกอบด้วยข้อมูลสาคัญๆ อาทิ
•
รายงานประจาปี / แบบแสดงรายการประจาปี (แบบ 56-1)
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•
•
•
•
•
•

การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผูบ้ ริ หาร
การดาเนินการตามนโยบายรัฐ
แผนงานที่สาคัญ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมส่งเสริ ม
ผลการดาเนินงานด้านการเงิน
ผลการดาเนินงานที่ไม่ใช่ดา้ นการเงิน

4.3 การต่อต้านทุจริ ต
ขณะนี้ บริ ษทั ฯ อยู่ในกระบวนการในการแสดงเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทย ในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) ซึ่ งเป็ น
โครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
5. ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)
ระบบการตรวจสอบภายใน
สานักตรวจสอบภายใน มาจาก บริ ษทั สานักงานปิ ติเสวี จากัด เป็ นหน่วยงานอิสระ รายงานขึ้น
ตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้า ที่ ในการสร้ างความเชื่ อ มั่น (Assurance) และให้ค าปรึ ก ษา
(Consulting) เพื่อให้กระบวนการทางานภายในองค์กรมีการกากับดูแลกิจการ การบริ หารความเสี่ ยงและ
การควบคุมภายในที่ดี บรรลุวตั ถุประสงค์การดาเนิ นงานขององค์กร สานัก ตรวจสอบภายในมีการวาง
แผนการตรวจสอบภายในประจาปี เสนอบริ ษทั และเสนอแผนการตรวจสอบสาหรับ 1 ปี ก่อนดาเนิ นการ
เข้าตรวจสอบทุก ครั้งโดยการจัดทาแผนการตรวจสอบเป็ นไปตามทิ ศทางกลยุทธ์ทางธุ รกิจ (Business
Strategic Direction) และความเสี่ ย งที่ ส าคัญ ที่ ส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ น งาน (Risk-Based Approach)
โดยครอบคลุ ม กระบวนการการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของทั้ง บริ ษ ัท ฯ และรายงานผลการตรวจสอบให้ แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั และหน่วยงานกากับ
ดูแลเป็ นประจาทุกไตรมาส โดยมีการติดตามผลการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบอย่าง
สม่าเสมอ ทั้งนี้ในการปฏิบตั ิงานของสานักตรวจสอบภายในไม่มีขอ้ จากัดในการแสดงความเห็นและไม่มี
ประเด็นที่มีความขัดแย้ง
นอกจากนี้ ยงั มีส านักตรวจสอบภายในท าการสอบทานเพื่ อสร้างความมัน่ ใจได้ว่าการควบคุม
ภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทา
หน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุม ภายในเป็ นประจาทุกปี ในกรณี พบข้อที่ควรปรับปรุ ง
ได้มีการกาหนดวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้ความมัน่ ใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการ
ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขอย่างทันท่วงที ในส่ วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงิน มี
การตรวจสอบและสอบทานโดยสานักงาน ดี ไอ เอ ซึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบภายนอก และนาเสนอผลการ
ตรวจสอบ/สอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา เป็ นรายไตรมาสและรายปี
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คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานงบการเงิน และรายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายใน ซึ่ งประเมินโดยผูบ้ ริ หารและสานักตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ ไม่พบประเด็นปั ญหาหรื อ
ข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระส าคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับความเห็ นของผูส้ อบบัญชี ของ บริ ษ ทั ฯ ว่ารายงานงบ
การเงิน และระบบการควบคุมภายในของ บริ ษทั ฯ มีความเพียงพอและมีประสิ ทธิผลทางธุรกิจ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความรับผิดชอบต่ อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)
นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายให้มีการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นไปด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ซึ่งบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
และความรับผิดชอบต่อสังคมคือหนทางแห่ งความสาเร็ จ บริ ษทั จะขับเคลื่อนธุ รกิจไปข้างหน้าด้วยพลัง
แห่งความมุ่งมัน่ ช่วยจรรโลงและรักษาสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไป
กับการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ฯ
วิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ คือสร้างเอกลักษณ์ในการบริ การให้เป็ นที่ป ระทับใจแก่ลูกค้า ไปทัว่ โลก
สรรสร้างองค์กรให้พฒั นาเติบโตอย่างยัง่ ยืน พร้อมความรับผิดชอบทางสังคม และสิ่ งแวดล้อม
เพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศน์ดงั กล่าว การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ จึงคานึ งถึงผลกระทบต่อสภาวะ
แวดล้ อ มทุ ก ด้ า น ทั้ งทางด้ า น สั ง คม เศรษฐกิ จ จริ ยธรรม ตลอดจนทรั พ ยากรของประเทศ
จึงกาหนดไว้เป็ นหลักการในการประกอบธุ รกิจ
การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
หลักการในการประกอบธุรกิจ
- ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักในการเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบตั ิ
- ประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิทางปัญญา ทุกประเภท
- ต่อต้านการคอรับชัน่ ทุกรู ปแบบ สร้างทัศนคติที่ดีแก่พนักงานในองค์กร ให้ช่วยกันดูแลไม่ให้มี
การคอรับชัน่
- ส่งเสริ มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างถูกต้องตาม กฎ กติกา
- ยึดมัน่ ในพันธสัญญาที่จะเสนอสิ นค้า และบริ การที่ดี มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม ให้กบั ลูกค้า
- ยึดหลักสาคัญในการบริ หารจัดการโรงแรม โดยคานึงถึง ความยัง่ ยืนทางสิ่ งแวดล้อม
- บริ ห ารจัด การโรงแรม โดยยึด หลัก การก ากับ กิ จ การที่ ดี มี ก ารปฏิ บัติ แ ละทบทวนดู แ ลให้
เหมาะสมอยูเ่ สมอ
บริ ษทั ฯ มีหลักการในการทารายงาน โดยวิเคราะห์จากข้อมูล และการปฏิบตั ิที่เกิดขึ้นจริ ง โดย
คานึ งถึ งผูม้ ี ส่วนได้ส่ วนเสี ย ในทุกๆ ด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ผูถ้ ื อหุ ้น นักลงทุน ลูกค้า
เจ้าหนี้ พนักงาน คูแ่ ข่ง หน่วยงานของรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
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การดาเนินงาน
CSR in process
การเคารพในสิ ทธิของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ผู้ถือหุ้ นและนักลงทุน บริ ษทั มุ่งมัน่ ในการเป็ นตัวแทนที่ ดีของผูถ้ ื อหุ ้น และนักลงทุน บริ หารงานอย่าง
โปร่ งใสซื่อสัตย์ สุ จริ ต สร้างความเจริ ญเติ บโตทางธุ รกิจอย่างมีเสถียรภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้บริ ษทั อย่าง
ยัง่ ยืน ให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสม ตลอดจนรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอ ข้อแนะนาต่างๆ จากผูถ้ ือหุ้น
และนักลงทุนเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
ลูกค้ า นักท่องเที่ยว นักธุ รกิจ ผูม้ าจัดงานประชุมสัมมนา และผูม้ าใช้ บริ การของโรงแรม บริ ษทั ฯได้
สร้างมาตรฐานในการบริ การ เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจอย่างสู งสุ ด เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้
บริ การอย่างสม่าเสมอ ให้ความปลอดภัย สร้างความมัน่ ใจให้ลูกค้า รักษาความลับ ความเป็ นส่ วนตัวของ
ลูกค้า สร้างความต่อเนื่ องในธุ รกิจ สรรหาโปรโมชัน่ ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดและสร้างความประทับใจให้แก่
ลูก ค้า หากได้รับ การร้องเรี ยนจากลู ก ค้า ทางฝ่ ายบริ ห ารจะเร่ งดาเนิ นการจัดการดู แลแก้ไขทัน ที เพิ่ ม
ช่องทางในการสื่ อสาร เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้ทราบข้อมูลการบริ การต่างๆ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
เจ้ า หนี้ บริ ษ ัท ได้ก าหนดวิธี ก ารในการปฏิ บ ัติต่ อเจ้า หนี้ อย่างเคร่ งครั ดเคารพกฎหมาย ปฏิ บ ัติตาม
เงื่อนไข ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของเจ้าหนี้ มีการควบคุมให้มีการชาระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามกาหนดเวลา
โดยไม่ตอ้ งมีการทวงถาม
พนักงาน บริ ษทั ฯ ถือว่า พนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั จะมีการดูแลพนักงานเป็ น
อย่างดี เพราะพนัก งาน คื อพลังขับ เคลื่ อน ที่ จะช่ วยทาให้ ธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท เจริ ญ เติ บ โต และประสบ
ความสาเร็ จ บริ ษทั ได้จดั ให้มีสวัสดิการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพนักงาน โดยเฉพาะในปี 2562 บริ ษทั ได้มี
การเพิ่มสวัสดิการเพื่อดูแลพนักงานมากขึ้น บริ ษทั มีการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทางาน และ
ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตาแหน่ งและความสามารถ จัดให้มีการอบรม การสอนเทคนิ คใหม่ๆให้
ได้รับ ความรู ้ เพื่ อเพิ่ ม ศัก ยภาพ ในการท างาน และเพิ่ ม โอกาสให้ เลื่ อ นต าแหน่ ง ตามความสามารถ
ตลอดจนเมื่ อมี ตาแหน่ งต่างๆ ว่างลง บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาส ให้พ นักงานของบริ ษทั ฯ ก่ อนที่ จะรั บ
บุคคลจากภายนอก ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ยินดีรับฟั งปัญหาในการทางาน ข้อเสนอแนะและความเห็น
ของพนักงาน เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหา บริ ษทั ฯมุ่งมัน่ ในการดูแลช่วยเหลือ และปฏิบตั ิต่อพนักงาน อย่าง
เป็ นธรรมและเหมาะสม ให้พนักงานมีความสุขในการทางานเพื่อความก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน
คู่แข่ ง บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขัน ไม่มีการแสวงหาความลับและข้อมูลทางธุรกิจ ของ
คู่แข่ง รักษาบรรทัดฐานของการแข่งขันอย่างซื่อสัตย์สุจริ ต
หน่ วยงานของรัฐ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างเคร่ งครัด ช่วยสร้างชื่อเสี ยงให้กบั ประเทศด้วยการทางาน
บริ การ ดู แลเอาใจใส่ ลู กค้าชาวต่ างชาติ ให้ ประทับใจในบริ การของคนไทย และชื่ นชอบประเทศไทย
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ทางหน่วยงานของรัฐได้จดั ขึ้น
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สั งคมชุมชนและสิ่ งแวดล้ อม บริ ษทั ดาเนินธุรกิจโดยหลักจริ ยธรรม ดูแลและปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎ
กติ ก าของสั ง คม ควบคุ ม ดู แ ลป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้ เกิ ด ความเสี ยหาย จากการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ต่ อ
สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนใกล้เคียง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั สังคมและ
ชุมชนรอบด้าน ที่สถานประกอบการของบริ ษทั ตั้งอยู่ สนับสนุน และช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่อสังคม อย่างสม่าเสมอ
การดาเนินกิจการด้วยความเป็ นธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม เคารพกฎหมาย และกฎกติกามารยาท ไม่เอาเปรี ยบผูม้ ี
ส่ วนได้ส่ วนเสี ย เคารพสิ ท ธิ ท างปั ญ ญาทุก ประเภท ไม่ส นับ สนุ น ให้มี ก ารละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ใดๆ สร้าง
ทัศนคติในการดาเนินกิจการด้วยความเป็ นธรรมให้กบั พนักงานในองค์กร และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
การต่ อต้ านการทุจริตและคอรับชั่น
บริ ษ ัท ให้ ค วามส าคัญ ในการต่ อ ต้านการทุ จ ริ ต และการคอร์ รั บ ชั่น ซึ่ งจะส่ งผลเสี ย กับ การ
ประกอบการ และความเจริ ญก้าวหน้าของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯได้ส่งพนักงานเข้าอบรมเกี่ ยวกับการต่อต้าน
และการควบคุมไม่ให้เกิดการคอรับชัน่ อย่างสม่าเสมอ บริ ษทั ได้จดั ให้มีการควบคุมภายในและประเมิน
การบริ หารความเสี่ ยง อย่างเหมาะสม เพื่ อป้ องกันการทุจริ ต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ไม่ถู กต้องของ
บุคคลากร ของบริ ษทั ฯและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ได้มีผูต้ รวจสอบภายในมาตรวจสอบการทา
รายการต่างๆ ของฝ่ ายต่างๆ ซึ่ งเป็ นการช่วยบริ หารจัดการ ที่รอบคอบและได้รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริ ษ ัท ฯอย่างต่อเนื่ อง บริ ษ ั ทฯได้ส ร้างค่านิ ยมของความซื่ อ สั ตย์และความ
รับผิดชอบขึ้น เป็ นส่ วนหนึ่งของวัตนธรรมองค์กร ที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิ
การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เป็ นสิ ท ธิ ข้ นั พื้ นฐานที่ ทุ กคนต้องได้รับ การปฏิ บตั ิ โดยเท่าเที ยมกัน บริ ษ ทั ได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญในการเคารพสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งเป็ นรากฐานของการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุข เป็ น
ปั จจัยสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อความยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ ให้ความเคารพต่อผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย
อย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ ส่ งเสริ มความเท่าเทียมกันในองค์กร ต่อต้านการ
คุ ก คามทางเพศทุ ก รู ป แบบ ส่ งเสริ มเสรี ภาพในทางการเมื อ งตามระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ที่ไม่ละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ื่น ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย เปิ ดโอกาสในการจ้าง
งานอย่างเท่ าเที ยม ทั้งหญิ งชาย และคนพิ การ ด้านการดู แล บริ การลู กค้านั้นความเอาใจใส่ และให้ความ
ช่วยเหลือ โดยเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกชั้น วรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา และอุดมการณ์ พร้อมการมอบสิ นค้าด้วย
มาตรฐานสูงสุด เท่าเทียมกันทุกประการ
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การสร้ างความพึงพอใจให้ ลูกค้ า
การให้ความพึงพอใจต่อลูกค้า ถือเป็ นความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค บริ ษทั คานึงถึงคุณภาพของ
สิ นค้า และบริ การที่ ส่ งมอบให้กับลูกค้า โดยจะเลือกสรรแต่สิ่งที่ ดีที่สุดให้กบั ลูกค้าเสมอ รวมถึงด้าน
อาหารที่คดั สรรแต่สิ่งที่มีคุณภาพดีและเป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพ โดยมีการจัดให้มีเมนูเพื่อสุ ขภาพ และ
บริ การอาหารหลากหลาย นานาชาติให้ลูกค้า ได้เลือก รับประทานตามรสนิ ยม ด้านการบริ การบริ ษทั ฯ
ได้จดั ให้มีการฝึ กอบรม การบริ การให้ได้มาตฐานสากลเพื่ อสร้าง ความประทับใจให้กบั ลู กค้าตลอดมา
จากผลงานที่ท างฝ่ ายบริ หารและพนักงานได้ช่วยกันสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทาให้ในปี 2562
โรงแรมแมนดาริ นได้รับรางวัลต่างๆ จากทัว่ โลก ดังต่อไปนี้
1. 2019 Certificate of Excellence Hall of Fame from TripAdvisor
TripAdvisor เป็ น website ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีรีวิวจากนักท่องเที่ยวที่เป็ นกลางจาก
ทัว่ โลกมากกว่า 200 ล้านรายการ การได้รับ รางวัลนี้ จาก TripAdvisor จะต้องได้รางวัล Certificate of
Excellence from TripAdvisor ติดต่อกัน 5 ปี ซึ่ งโรงแรมแมนดาริ นได้รับรางวัลนี้ ต้ งั แต่ปี 2015 แสดงถึ ง
ความสาเร็จในการสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
2. ASEAN Green Hotel Award 2018 - 2020
รางวัล โรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม ในระดับ ASEAN ซึ่ งเป็ นรางวัล ที่ ม อบให้ ใ ห้ แ ก่
โรงแรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและใช้มาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน
3. Thailand MICE Venue Standard Certified by TCEB 2020-2024
รางวัลมาตรฐานสถานที่จดั งานประเทศไทย ประเภทห้องประชุม โดยสานักงานส่ งเสริ มการจัด
ประชุมและนิทรรศการองค์กรมหาชน (Thailand Convention and Exhibition Bureau)
4. Booking.com Traveller Review Awards 2020
Booking.com เป็ นบริ ษ ัท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้า นการท่ อ งเที่ ย ว ออนไลน์ ร ะดับ โลก ที่ มี รี วิ ว จาก
นักท่องเที่ยวที่เป็ นกลางทัว่ โลก
5. Hotels.com Loved By Guests Award Winner 2020
Hotel.com เป็ นบริ ษ ทั ที่ ให้บริ ก ารด้านการท่ องเที่ ยว ออนไลน์ ที่ มี ที่ พ กั ชั้นนาจากทั่วโลก ให้
นักท่องเที่ยวเลือกจองได้มากที่สุดแห่งหนึ่ง สานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่สหรัฐอเมริ กา
6. 2019 Winner of Best Service Standard
รางวัลนี้ จะมอบให้กบั โรงแรมที่ให้บริ การตรงตามมาตรฐานการบริ การของ Centre Point ซึ่งจาก
การตรวจสอบของฝ่ ายพัฒ นาคุ ณ ภาพงานบริ การ พบว่า โรงแรมแมนดาริ น มี ก ารบริ ก ารที่ ต รงตาม
มาตรฐานการบริ การของ Centre Point มากที่สุด จึงสมควรได้รับรางวัล Best Service Standard ประจาปี 2019
7. 2019 Winner of Best Service Standard in Category of Public Area
รางวัลนี้ จะมอบให้กบั โรงแรมที่ให้บริ การตรงตามมาตรฐานการบริ การของ Centre Point ซึ่งจาก
การตรวจสอบของฝ่ ายพัฒ นาคุ ณ ภาพงานบริ ก าร พบว่า โรงแรมแมนดาริ น มี ก ารบริ ก ารที่ ต รงตาม
มาตรฐานการบริ การของ Centre Point มากที่สุด จึงสมควรได้รับรางวัล Best Service Standard ประจาปี 2019
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8. 2019 Expedia Top 4 Star Hotel Partner (nominee)
บริ ษ ทั Expedia เป็ นบริ ษ ทั สัญชาติอเมริ กาที่ให้บริ การด้านการท่องเที่ ยว ออนไลน์ระดับโลก
โดยมีธุรกิจในเครื อ หลากหลายแบรนด์ ได้แก่ Exepedia.com, Hotels.com
9. 2018 Winner of Best Service Standard
รางวัลนี้ จะมอบให้กบั โรงแรมที่ให้บริ การตรงตามมาตรฐานการบริ การของ Centre Point ซึ่งจาก
การตรวจสอบของฝ่ ายพัฒ นาคุ ณ ภาพงานบริ ก าร พบว่า โรงแรมแมนดาริ น มี ก ารบริ ก ารที่ ต รงตาม
มาตรฐานการบริ การของ Centre Point มากที่สุด จึงสมควรได้รับรางวัลฺ Best Service Standard ประจาปี 2018
10. 2018 Expedia Top Hotel Partner for Flight and Hotel Package
บริ ษ ทั Expedia เป็ นบริ ษ ทั สัญชาติอเมริ กาที่ให้บริ การด้านการท่องเที่ ยว ออนไลน์ระดับโลก
โดยมีธุรกิจในเครื อ หลากหลายแบรนค์ ได้แก่ Exepedia.com, Hotels.com
11. 2018 Expedia Top 4 Star Partner
บริ ษ ทั Expedia เป็ นบริ ษ ทั สัญชาติอเมริ กาที่ให้บริ การด้านการท่องเที่ ยว ออนไลน์ระดับโลก
โดยมีธุรกิจในเครื อ หลากหลายแบรนค์ ได้แก่ Exepedia.com, Hotels.com
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
1. การประหยัดพลังงานไฟฟ้า โรงแรมได้ทาการปรับ ลดแสงสว่างหน้าจอทีวี ในห้องพักทุกห้อง ปรับลง
30% เพื่อลดพลังงาน และได้ปรั บตั้งแอร์ คอนดิชนั่ ในห้องพักลูกค้าที่ 25 องศา เซลเซี ยส ติดตั้งหลอด
ประหยัดไฟฟ้าแบบ LED เพื่อประหยัดพลังงานทั้งโรงแรม ได้แก่ในห้องพัก ห้องอาหาร บริ เวณล็อบบี้
และส่ วนต่างๆ ของอาคารตลอดจน ส่ วนสานักงานของพนักงาน การตั้งอุณหภูมิของห้องให้เหมาะสม
กับการประหยัดพลังงาน และการเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่อนุรักษ์พลังงานเพื่อการรักษาสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
ตลอดจนคอยดูแลให้พ นักงานช่วยกันระมัดระวังในการใช้พลังงานไฟฟ้า และเชิญชวนให้ลูกค้าที่มาใช้
บริ การห้องพักของโรงแรมช่วยกันรักษาสิ่ งแวดล้อมด้วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
2. การประหยัดน้ า ใช้สุ ขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ า ดู แลไม่ให้ให้เกิ ดการสู ญเสี ยทางด้านพลังน้ าโดยความ
ประมาท และไม่ใช้น้ าเกินความจาเป็ น รณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน้ า สร้างจิตสานักในการรักษ์โลก และ
สิ่ งแวดล้อม ให้กบั พนักงานโรงแรม และเชิญชวนให้ลู กค้าที่ มาใช้บริ การช่ วยกันประหยัดน้ า เพื่อช่วย
รักษาสิ่ งแวดล้อม ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็ นอย่างดี
3. การตรวจเช็คอุปกรณ์ ต่างๆ ตามระยะเวลาที่กาหนด เช่นตรวจสอบระบบแอร์ ระบบทาน้ าร้อน ทาความ
สะอาดอุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆ อุปกรณ์เหล่านี้ จะใช้พลังงานมากขึ้น ถ้าไม่ได้รับการดูแลซ่ อมแซมอย่าง
สม่าเสมอ
4. การนาสิ่ งของเหลื อใช้ก ลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก การ Recycle เช่ นนาน้ าที่ ใช้แล้วกลับ มาใช้รดน้ า
ต้นไม้
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5. การเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อม อาทิเช่นอุปกรณ์สานักงาน
เลือกที่ประหยัดพลังงาน การใช้กระดาษรี ไซเคิล ( Recycle) และกระดาษ กรี นอาย (Green Eye ) ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสายตารวมทั้งมีการใช้หมึกพิมพ์ที่ทาจากถัว่ เหลือง เพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม
6. ไม่ใช้สารเคมีในระบบฆ่าเชื้อในการดูแลสระว่ายน้ า ไม่ใช้คลอรี นในสระแต่ใช้ระบบเกลือเพื่อสุขภาพ
ของลูกค้า และรักษาสิ่ งแวดล้อม
7. จัด การฝึ กอบรมพนั ก งานให้ ต ระหนัก ถึ งภัย อัน ตรายจากภาวะโลกร้ อ น และการไม่ ดู แ ลรั ก ษา
สิ่ งแวดล้อม ปลูกฝังให้พนักงานมีทศั นคติที่ดีในการช่วยกันดูแลรักษา สิ่ งแวดล้อม สร้างจิตสานึ กให้กบั
พนักงานทุกคนให้เข้าใจถึงบทบาท ภาระหน้าที่ในการช่วยกันรักษาคุณภาพของสิ่ งแวดล้อม ทั้งในองค์กร
ชุมชนของตนเอง สังคม และประเทศชาติ
8. ใช้น้ ายาและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ในการทาความสะอาด ห้องพัก ห้องจัดเลี้ยงและ
บริ เวณทัว่ ไป ทั้งภายนอกและภายในสถานที่ต้ งั ของโรงแรม
9. การพัฒนา 5 ส เพื่อรั กษาความสะอาด และสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดี งาน 5 ส เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาส
ให้พนักงานได้ช่วยกันปรับปรุ งสภาพแวดล้อมความเป็ นระเบียบของที่ทางาน รวมถึงเครื่ องมืออุปกรณ์ ใน
ความรับผิดชอบของตน อย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักปฏิ บัติ บริ ษ ทั ฯ ได้นา 5 ส มาใช้ในองค์กร
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และได้ใช้มาตลอดจนถึงปัจจุบนั
5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุ ขลักษณะ สร้างนิสัย
สะสาง
กาหนดของที่จาเป็ นและไม่จาเป็ นในการทางาน ดาเนินการจัดการของทั้งสองกลุ่มโดย
เน้นปริ มาณที่เพียงพอในการทางานที่เหมาะสม
สะดวก
จัดวางสิ่ งของต่างๆ ในที่ทางานให้เป็ นระเบียบ เพื่อประสิ ทธิภาพ และคุณภาพ ตลอดจน
ความปลอดภัยในการทางาน
สะอาด
ทาความสะอาด เครื่ องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ทางานอย่างสม่าเสมอ พร้อมตรวจสอบ
สิ่ งที่ทาความสะอาด เพื่อความมัน่ ใจในประสิ ทธิภาพ
สุขลักษณะ
รักษาสถานที่ทางานให้สะอาดโดยทา 3 ส แรก อย่างสม่าเสมอ
สร้างนิสัย
กระตุน้ และติดตามให้บุคคลากรปฏิบตั ิ ตามวิธีการของ 4 ส ข้างต้นอย่างต่อเนื่ อง และ
เคร่ งครัดจนกลายเป็ นนิสัย ในการใช้ชีวิตประจาวันในการทางาน และนานิ สัยที่ดีน้ ี กลับไปใช้ที่บา้ นและ
สังคมของตนเองด้วย
ประโยชน์ ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ที่ ดีข้ ึน สะอาด และเป็ นระเบี ยบ แบบแผน ลดอัตรา การสู ญหาย
ของเอกสารลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ มีการทางานเป็ นระบบมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการ
ทางานให้นอ้ ยลง
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นกิจการ โดยคานึ งถึงการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ด้วยวิธิการต่างๆ ดังที่ไ ด้กล่าว
มาข้างต้น บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า การกาจัดของเสี ยอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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สนับสนุนโครงการที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความเข้าใจที่ดีภายในองค์กร ในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
การดาเนินธุรกิจทีม่ ีผลกระทบต่อ CSR -- ไม่มี
CSR after process
ในปี 2562 โรงแรมได้จัดทาโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้
Mandarin Green Hotel
Green Hotel หรื อโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งได้ดาเนิ นการต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปีที่ 2560
คือรู ปแบบหนึ่งที่ส่งเสริ มศักยภาพ โรงแรมให้มีการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุม้ ค่ าและมีประสิ ทธิภาพ
มีการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ดี และยกระดับมาตรฐานการบริ การให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ฝ่ ายบริ หารของโรงแรมแมนดาริ น ได้มีการรณรงค์ทุกวิถีทาง ให้โรงแรมแมนดาริ น เป็ น Green
Hotel โรงแรมที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ ง แวดล้อ ม เน้น การบริ ห ารจัด การระบบภายในโรงแรมไม่ ใ ห้ ท าลาย
สิ่ งแวดล้อม ใช้วสั ดุต่างๆ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม อาทิเช่น สระน้ า ใช้ระบบเกลือไม่ใช้คลอรี น กระดาษ
สิ่ งพิมพ์ หมึกพิมพ์ การรี ไชเคิล และกลับมาใช้ใหม่ และเน้นภาพลักษณ์ ในการที่เป็ นโรงแรม สาหรับคน
ที่รักสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งทาให้โรงแรม ได้รับรางวัลโรงแรมที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ในระดับทอง ซึ่ งเป็ น
รางวัลสู งสุ ดจากกรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2560
โรงแรมแมนดาริน โรงแรมปลอดบุหรี่ 100 % ( SMOKE - FREE HOTEL)
โครงการ โรงแรมปลอดบุหรี่ และโรงแรมเสริ มสุ ขภาพ โครงการนี้ได้ เริ่ มปฏิบตั ิมาตั้งแต่ปี 2559
โดยตระหนักถึงปั ญหาโลกร้อน มลพิษทางอากาศ สุ ขภาพอนามัยของผูเ้ ข้าพักอาศัย ผูม้ าใช้บริ การ และ
พนักงาน จึงมีเจตนารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ให้เป็ นโรงแรมที่ป ราศจากควันบุหรี่ เพื่อสุ ขภาพของลูกค้า
และพนักงานทุกคน เพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม และโลกของพวกเราทุกคน โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 31 พฤษภาคม
2559 ซึ่ งเป็ นวันงดสู บบุ หรี่ โลก (World No Tobacco Day) โรงแรมแมนดาริ น เป็ นโรงแรมปลอดบุหรี่
100 % ตลอดไป โครงการนี้ ได้รั บ การตอบรั บ ที่ ดี ยิ่ง จากลู ก ค้า ทั้ง ลู ก ค้าคนไทยและลู ก ค้าต่ างชาติ
โดยเฉพาะชาวยุโรปที่มีการรณรงค์ เรื่ องสุขภาพ ภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศอย่างแท้จริ ง
โครงการรณรงค์ เลิกการสู บบุหรี่สาหรับพนักงานในองค์ กร
โรงแรมแมนดาริ นได้รณรงค์ ให้มีการเลิกสู บบุหรี่ สาหรับพนักงานในองค์กรซึ่ งได้เริ่ มโครงการ
มาตั้งแต่ปี 2559 และได้ดาเนินต่อไปอย่างเข้มข้นในปี 2560 และเพิ่มมาตรการต่างๆ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้
พนักงานเลิกสู บบุหรี่ ในปี 2562 มีการอบรมให้เห็นถึงภัยของการสู บหรี่ สาหรับตนเอง คนรอบข้างและ
สิ่ งแวดล้อม และชักชวนแขกผูม้ าพักและลูกค้า ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องที่ตอ้ งติดต่อกับโรงแรม ให้เลิกการสู บ
บุหรี่ ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็ นอย่างดี
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โครงการอนุรักษ์ พลังงาน
นอกจากการประหยัดพลังงานด้วยวิธีการต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงใน CSR in process โรงแรมได้ร่วม
กิจกรรม วัน Earth Hour เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยการปิ ดไฟ เพื่อช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณที่
ไม่จาเป็ นและสามารถปิ ดไฟได้ เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง พร้ อมกันทัว่ โลก และได้ดาเนิ นการปิ ดไฟเพื่อลด
พลังงาน ในวัน Earth Hour ตลอดมาทุกปี ในปี 2562 Earth Hour ตรงกับวันที่ 30 มีนาคม โรงแรมได้มี
การลดการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่าทุกปี ที่ผ่านมา สาหรับปี 2563 Earth Hour ตรงกับวันที่ 28 มีนาคมโรงแรม
แมนดาริ นได้เข้าร่ วมในกิจกรรมนี้ เหมือนทุกปี ที่ผ่านมา โดยขอความร่ วมมือกับทางลูกค้าผูเ้ ข้าพักและผู ้
มาใช้บริ การ ซึ่งลูกค้ามีความเข้าใจและให้ความร่ วมมือ เป็ นอย่างดี
โครงการบริจาคโลหิต ให้ ศูนย์บริการโลหิตแห่ งชาติ สภากาชาดไทย
ฝ่ ายบริ หารของโรงแรมแมนดาริ น ได้เชิ ญชวนให้พนักงานร่ วมกันบริ จาคโลหิ ตให้สภากาชาด
ไทย เพื่ อช่ วยเหลือ ผูป้ ่ วยทัว่ ประเทศ เพราะการบริ จาคโลหิ ตคือการให้ชี วิต ซึ่ งสภากาชาดมี โลหิ ตไม่
เพียงพอ สาหรับช่วยชีวิตผูป้ ่ วยทัว่ ทั้งประเทศไทย ฝ่ ายบริ หารได้เชิญชวนพนักงาน ของโรงแรมแมนดาริ น
ไปบริ จาคโลหิ ต ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559 ได้รับการตอบรับจากพนักงานด้วยดีมีพนักงานเข้าร่ วมใน
การบริ จาคครั้งนี้ เป็ นจานวนมาก ฝ่ ายบริ หารของโรงแรมแมนดาริ นจึงจัดให้มีการร่ วมบริ จาค โลหิ ตเป็ น
ประจาทุ ก 6 เดื อน เพื่ อร่ วมกันช่ วยชี วิตเพื่ อนมนุ ษ ย์ และโรงแรมได้พ ยายามชัก ชวนพนักงานให้ไ ด้
จ านวนมากขึ้ น ในช่ ว งก่ อ นหรื อ หลัง เทศกาลต่ า งๆ เช่ น วัน ขึ้ น ปี ใหม่ หรื อ เทศกาลสงกรานต์ ซึ่ ง
ศูนย์บริ การโลหิ ตมีความต้องการในการใช้โลหิ ตเป็ นจานวนมาก โครงการบริ จาคโลหิ ตได้ดาเนิ นการ
ต่อเนื่องมาทุกปี
โครงการรักษาความสะอาด Cleaning Day
โรงแรมแมนดาริ นได้จดั โครงการรักษาความสะอาด เพื่อดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม นอกจากความ
สะอาดภายในบริ เวณโรงแรมที่ โรงแรมแมนดาริ น ได้ดู แลรัก ษาให้คงอยู่ในสภาพดี จนได้รับ คาชม
มากมายจากลูกค้าผูม้ าใช้บริ การ โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติที่ได้ เขียนชมในรี วิว ตาม Website ต่างๆ
เผยแพร่ ไปทัว่ โลก อาทิเช่ น TripAdvisor, Expedia, Booking.com, Google และAgoda ที่มีผูต้ ิดตามอ่าน
ทัว่ โลก สร้างชื่ อเสี ยงให้แก่โรงแรมแมนดาริ นเป็ นอย่างดี โรงแรมยังคานึ งถึงสถานที่ภายนอกโรงแรม
และชุมชนใกล้เคียง จึงได้จดั ให้มี Cleaning Day โดยเริ่ มต้นตั้งแต่ ปี 2559 และ ได้ดาเนิ นการต่อเนื่ องมา
โดยตลอดโดยเฉพาะในช่วงที่ มีค่า PM 2.5 สู ง ได้มีการฉี ดน้ าเพื่อลดฝุ่ นละอองในอากาศ และทาความ
สะอาดถนน รอบบริ เวณโรงแรม และสถานที่ใกล้เคียงให้สะอาดน่าอยู่ โดยโรงแรมจะเชิญชวนให้ชาว
ชุมชนออกมาร่ วมทากิจกรรม กับโรงแรมในการรักษาความสะอาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับชุมชน
และสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของคนกรุ งเทพ ได้รับความชื่นชมจากชุมชนใกล้เคียง
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โครงการเด็กและเยาวชน
ฝ่ ายบริ ห ารของโรงแรมแมนดาริ น มี น โยบายช่ ว ยเหลื อ ในโครงการเด็ ก และเยาวชน และ
ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม ซึ่ งเป็ นการช่วยเหลือสังคมตั้งแต่ตน้ ทาง เพราะเด็กที่ดี และถูกปลูกฝังให้มีความ
รับผิดชอบ ในวันนี้จะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีเพื่อช่วยประเทศชาติ สังคม และสิ่ งแวดล้อมได้ ในวันข้างหน้า
โครงการมีเหลือเผื่อให้ น้อง
ฝ่ ายบริ หารของโรงแรมแมนดาริ นได้สนับสนุนโครงการนี้ โดยมอบสิ่ งของจาเป็ นให้ 2 โรงเรี ยน
คือโรงเรี ยนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยเหี๊ยะ และสาขาขุนก๋ อง ตาบลทาแม่ลอบ อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
การป้องกันการมีส่วนต่ อการคอร์ รับชั่น
บริ ษ ัท ฯมี น โยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รับ ชั่น ทุ ก รู ป แบบ ได้ด าเนิ น การดัง ต่ อ ไปนี้
จัดให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และได้ส่งเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง เข้าร่ วมอบรม เกี่ยวกั บการต่อต้าน
การคอร์รับชัน่ เพื่อพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
การจัดการเกี่ยวกับ การควบคุม และการประเมินการบริ หารความเสี่ ยง ที่มี ประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสมเพื่อป้องกัน การทุจริ ต ทั้งในบริ ษทั ฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
ส่ งเสริ มการสร้างค่านิ ยมของความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และความรับผิดชอบให้เป็ นวัฒนธรรมของ
องค์ก ร และตระหนัก ถึ ง การไม่ ป ฏิ บัติ ต นไปในทางทุ จริ ต สร้ างมาตรฐานการลงโทษที่ ส มควรแก่
ความผิด
การสร้ างกลไกในการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่ งใส ภายใต้ มาตรฐานการบัญชีที่ได้ รับการยอมรับ
จากสากล
จัดให้มี ช่ องทางในการสื่ อสารกับ พนัก งาน และผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้อง ถ้าพบเห็ นสิ่ งใดที่ ผิดปกติ
พฤติกรรมที่น่าสงสัย สามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรี ยน ภายในองค์กร
มีการกาหนดขั้นตอนในการเบิกจ่าย ให้รัดกุม แสดงวัตถุประสงค์ให้ชดั เจน และมีความละเอียด
ที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริ ต
มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นระบบ เพื่อช่วยในการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิ งานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพ ย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่ อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง
กันอย่างเหมาะสม
สานักตรวจสอบภายใน เป็ นหน่ วยงานอิสระ รายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่
ในการสร้างความเชื่อมัน่ (Assurance) และให้คาปรึ กษา (Consulting) เพื่อให้กระบวนการทางานภายใน
องค์กรมีการกากับดูแลกิจการ การบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่ดี บรรลุวตั ถุประสงค์การ
ดาเนินงานขององค์กร สานักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจาปี เสนอบริ ษทั
และเสนอแผนการตรวจสอบสาหรับ 1 ปี ก่ อนดาเนิ นการเข้าตรวจสอบทุกครั้งโดยการจัดทาแผนการ
ตรวจสอบเป็ นไปตามทิศทางกลยุทธ์ทางธุ รกิจ (Business Strategic Direction) และความเสี่ ยงที่สาคัญที่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุมกระบวนการการดาเนินธุรกิจของ
ทั้งบริ ษทั ฯ และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารวมถึงการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และหน่วยงานกากับดูแลเป็ นประจาทุกไตรมาส โดยมีการติ ดตามผลการปฏิบตั ิ
ตามข้อเสนอแนะที่ พ บจากการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ ในการปฏิ บตั ิ งานของสานักตรวจสอบ
ภายในไม่มีขอ้ จากัดในการแสดงความเห็นและไม่มีประเด็นที่มีความขัดแย้ง
นอกจากนี้ ยงั มีส านักตรวจสอบภายในทาการสอบทานเพื่ อสร้างความมัน่ ใจได้ว่าการควบคุม
ภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทา
หน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในเป็ นประจาทุก ปี ในกรณี พบข้อที่ควรปรับปรุ ง
ได้มีการกาหนดวิธีปฏิบตั ิเพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการ
ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขอย่างทันท่วงที ในส่ วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงิน มี
การตรวจสอบและสอบทานโดยสานักงาน ดี ไอ เอ ซึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบภายนอก และนาเสนอผลการ
ตรวจสอบ/สอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา เป็ นรายไตรมาสและรายปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานงบการเงิน และรายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายใน ซึ่ งประเมินโดยผูบ้ ริ หารและสานักตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ ไม่พบประเด็นปั ญหาหรื อ
ข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระส าคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับ ความเห็นของผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ทั ฯ ว่ารายงานงบ
การเงิน และระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มีความเพียงพอและมีประสิ ทธิผลทางธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั แมนดาริ นโฮเต็ล จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อที่ ปรึ กษาใดๆ
ของบริ ษทั ดังนี้
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1. นางสาวพูนพิศ ชวลิตนิธิกุล
2. นายโกวิท
โกกิลกนิษฐ
3. นายทรงเกียรติ มธุพยนต์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิ บตั ิงานตามหน้าที่และความรับผิ ดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวปฏิบัติ ที่ดีสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณาประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญด้วยความ
เป็ นอิสระ ร่ วมกับคณะกรรมการบริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมในวาระที่เกี่ยวข้อง
ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมตรวจสอบมีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาส และงบการเงิ น ประจ าปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบถาม และ รับฟังคาชี้แจงจากผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี ในเรื่ องความถูกต้องครบถ้วนของงบ
การเงิ น และความเพี ย งพอในการเปิ ดเผยข้อ มู ล ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ น
สอดคล้องกับ ผูส้ อบบัญ ชี ว่างบการเงิน ดังกล่ าวมี ความถูก ต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญ ตาม
มาตรฐานการบัญ ชี ที่ รับ รองทั่วไป และมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ในงบการเงิ น อย่างเพี ย งพอและ
ทันเวลาเพื่อประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน หรื อผูใ้ ช้ งบการเงินในการตัดสิ นใจลงทุน
2. สอบทานการบริ หารความเสี่ ยงและระบบการควบคุ มภายใน เพื่ อให้ม ั่นใจว่าการดาเนิ นงานของ
บริ ษ ทั ฯเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ประสิ ท ธิ ผล และบรรลุตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ โดย
พิ จารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจาปี 2562 และการประเมิ นระบบการควบคุม
ภายในและการบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO-ERM (The committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission-Enterprise Risk Management)
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาขอบเขตการปฎิบัติงาน
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็ นอิสระของสานักงานตรวจสอบภายใน อีกทั้งได้
พิ จารณาทบทวนกฎบัต ร งานตรวจสอบภายในแล้ว เห็ น ว่ามี ค วามเหมาะสม และพิ จ ารณา
คุณสมบัติของหัวหน้าของสานักงานตรวจสอบภายในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ทางาน
และประวัติการอบรม แล้วมีความเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม จึงได้แต่งตั้งให้ปฎิบตั ิหน้าที่งาน
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้อนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจาปี ซึ่ งได้จดั ทาขึ้นบนพื้นฐานของ
การประเมินความเสี่ ยงและขอบเขตที่ครอบคลุมกับระบบงานต่างๆ ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
4. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุ งและแก้ไขเกี่ ยวกับคุณสมบัติ
บทบาทหน้าที่ และอานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมเพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบตั ิ
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณาให้เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกาหนด เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่ งใส และมี
การเปิ ดเผยข้อมู ลอย่างเพี ยงพอ และเป็ นประโยชน์สู งสุ ดต่อบริ ษทั ฯ ด้วยเงื่ อนไขและราคาที่
สมเหตุสมผล ดังเช่นที่ทากับบุคคลภายนอกทัว่ ไป
6. จัดทารายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
ทุกครั้งที่มีการประชุม โดยได้ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการ
ซึ่งฝ่ ายจัดการได้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิ บ ัติ ที่ ดี ข องคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563โดยประเมิน
ความเป็ นอิส ระ คุณ ภาพของผลงานการตรวจสอบในปี ที่ผ่ านมา ทักษะความรู ้ความสามารถ
ประสบการณ์ ในการตรวจสอบธุ รกิ จ รวมถึ งพิ จารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ จากัด มีความ
เป็ นอิสระ มีความรู ้และประสบการณ์ ในระดับแนวหน้าของการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี จึงมีมติ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ของบริ ษทั ฯ
ปัจจัยความเสี่ยง
ธุ รกิ จโรงแรม เป็ นธุ รกิ จที่ตอ้ งเผชิ ญต่อปั จจัยความเสี่ ยงต่างๆ มากมาย ทั้งความเสี่ ยงจากการ
ประกอบธุ รกิจของบริ ษทั เอง และความเสี่ ยงจากปั จจัยภายนอกซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริ ษทั ปัจจัย
ความเสี่ ยงต่างๆ อาจส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ และมีผลทาให้
บริ ษทั ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการดาเนินงานได้
บริ ษทั จึงได้มีการทบทวนและวางแผนกลยุทธ์และการจัดการให้สอดคล้องกับภาวะตลาด เพื่อให้
เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพในการดาเนิ นงาน รวมถึ งการปรับ เปลี่ ยนโครงสร้างสายงานให้มี ความชัดเจนและ
สอดคล้องกันกับการขยายธุรกิจในปัจจุบนั และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะใน
ด้านระบบการบริ หารบุคคล บริ ษทั ได้สรรหาบุคลากรในระดับบริ หารที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการบริ หารงานของส่ วนกลางและโรงแรมให้ดีข้ ึน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้ลงทุนใน
ด้านระบบสารสนเทศต่างๆ ที่สามารถสนับสนุ นงานทางด้านการตลาดและงานทางด้านการปฏิบตั ิการ
ทั้งนี้เพือ่ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับโรงแรมคู่แข่ง
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ความเสี่ ยงในด้านการแข่งขันและการเพิม่ ขึน้ ของคู่แข่ง
ห้ องพัก ธุรกิจโรงแรมในหลายๆ แห่ งมีการแข่งขันสู ง โดย โรงแรมแมนดาริ น ต้องแข่งขันกับ
โรงแรมทั้งในระดับเดียวกันจากในประเทศ และโรงแรมในเครื อ ระดับต่างประเทศ ซึ่ งคู่แข่งหลายราย
เป็ นเครื อโรงแรมที่ มีเครื อข่ ายต่างประเทศ รวมทั้งที่ มีตน้ ทุนทางการเงินที่ ดีกว่า นอกจากนี้ ยังมี โรงแรม
ใหม่ๆ หลายแห่ง เปิ ดให้บริ การในปี 2561 ซึ่ งจะส่ งผลทาให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น การเข้า
มาของคู่แข่งในแต่ละประเภทและในแต่ละแหล่ง ทาให้จานวนห้องพักเพิ่ม มากขึ้นกว่าความต้องการ
และอาจทาให้ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง
ห้ องอาหาร และ การจัดประชุมสั มนา ปัจจุบนั มีการแข่งขันเรื่ อง ห้องจัดเลี้ยง ประชุมสัมมนา ใน
โรงแรมเกิดขึ้นมากซึ่งมีการปรับ รู ปโฉม และระดับบริ การ ที่ให้สูงขึ้น และโดดเด่น แตกต่างกัน ทาให้
ผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกมากขึ้นทาให้ส่วนแบ่งการตลาดได้กระจายไปด้วย
ทั้ง 2 กรณีดงั กล่าวบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีแนวทางที่จะลดความเสี่ ยง โดยการเน้นการให้บริ การแก่
ลูกค้าให้เกิดความประทับใจเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ ทาการตลาดในการแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ โดยมี
Promotion และ Packages เพื่อดึงดูดลูกค้าในส่ วนห้องพักและห้องอาหาร และมีการพัฒนาบุคลากรโดย
จัดฝึ กอบรมให้มีความรู ้ดา้ นบริ การอย่างสม่าเสมอ ซึ่งเป็ นหัวใจสาคัญของธุรกิจ การปรับปรุ งโรงแรมให้
มีความทันสมัย และอานวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมีการควบคุมต้นทุนการดาเนินการเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ความเสี่ ย งจากสภาวะเศรษฐกิ จ ภายในประเทศการเมื อ ง สงคราม การก่ อ การร้ าย และ
สถานการณ์ท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในช่วงปี 2557 ช่วงปลายปี ถึงแม้วา่ ภาวะตึงเครี ยดทางการเมืองได้ลดลงจนถือได้วา่ เป็ นปกติ และ
มีผลให้เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงภาวะอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ย วปรั บ ตัวดี ข้ ึ นอย่างรวดเร็ วและ
ต่อเนื่องนับตั้งแต่ตน้ ปี เป็ นต้นมา
ปั จจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจ การเมือง สงคราม การก่อการร้าย และความไม่มนั่ คงภายในประเทศ
ซึ่งมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ ยว และธุรกิจโรงแรมโดยตรง เนื่ องจากธุ รกิจโรงแรมเป็ นธุ รกิจที่
อ่อนไหวต่อผลกระทบต่างๆ ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อรายได้ธุรกิจโรงแรม
อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ทางโรงแรมแมนดาริ น ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงข้อนี้ ดีจึงพยายามปรับ
กลยุทธ์ทางการตลาด และหาแนวทางการกระจายความเสี่ ยงโดยการแสวงหาลูกค้าจากภูมิภาคต่างๆ เช่น
ตลาดยุโรป ประเทศญี่ ปุ่น และประเทศจีน เพื่ อไม่ให้ก ารขยายธุ รกิจกระจุกตัวอยู่ในประเทศหรื อเพียง
ภูมิภาคเดียวเท่านั้น
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ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
การเกิดภัยธรรมชาติ เช่นพายุ อุทกภัย แผ่นดินไหว ส่ งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมโดยตรง ทาให้
ลูกค้าไม่สามารถเดินทางไปพักผ่อนและท่องเที่ยวได้ ทาให้โรงแรมขาดรายได้หรื อหยุดดาเนินธุรกิจ
ทางโรงแรมแมนดาริ น มีนโยบายลดความเสี่ ยงโดยมีการทาประกันภัยกับบริ ษทั ประกันภัยที่มี
ชื่อเสี ยง โดยคุม้ ครองความเสี ยหายที่อาจเกิดกับบุคคลภายนอก จากอุบตั ิเหตุ รวมทั้งประกันการเจ็บป่ วยของ
ลูกค้าอันเกิดขึ้นเนื่ องจากอาหารและเครื่ องดื่มและการให้บริ การของโรงแรมด้วย นอกจากนั้น โรงแรม
แมนดาริ น ยังได้ทาประกันคุม้ ครองความเสี่ ยงทุกประเภท และครอบคลุมอัคคีภยั แผ่นดินไหว

11. รายการระหว่างกัน
บริ ษ ทั แมนดาริ น โฮเต็ล จากัด (มหาชน) ได้มี การจ้างให้ บริ ษ ทั คิว.เอช. อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล
จ ากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทย่อยของ บริ ษ ัท ควอลิ ต้ ี เฮาส์ จ ากัด (มหาชน)ให้ มาบริ หารโรงแรมภายใต้แบรนด์
Managed by Centre point ซึ่ งนางสาวเพียงใจ หาญพาณิ ชย์ เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ในบริ ษทั แมนดาริ น โฮเต็ล
จากัด (มหาชน) โดยมี ตาแหน่ งเป็ นประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษ ทั แมนดาริ น โฮเต็ล
จากัด (มหาชน) และเป็ นมารดาของนายอนันต์ อัศวโภคิน ซึ่ งนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่
ของบริ ษ ทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ื อหุ้น
ใหญ่ของบริ ษทั ควอลิ ต้ ีเฮาส์ จากัด (มหาชน) และยังมีนางสุ วรรณา พุทธประสาท เป็ นกรรมการบริ หารของ
บริ ษทั แมนดาริ น โฮเต็ล จากัด (มหาชน) และเป็ นกรรมการบริ ษทั ควอลิต้ ีเฮาส์ จากัด (มหาชน) โดยมีการ
เซ็นต์สัญญาว่าจ้างให้ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 2 % ของรายได้ โดยใช้นโยบายกาหนดรายการที่เป็ นปกติ
ทางธุ รกิ จ กับ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกั น เช่ น เดี ย วกับ ที่ คิ ด กับ ลู ก ค้ารายอื่ น และค่ าบริ ห ารจัด การโรงแรม
ประจาปี 2562 เป็ นจานวน 6,274,768.31 ล้านบาท

ความสั มพันธ์ ระหว่าง คู่กรณีที่เกีย่ วข้ อง
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิ ชย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ในบริ ษทั แมนดาริ น โฮเต็ล
จากัด (มหาชน) ในสัดส่ วน ร้อยละ 55.85 และนางสาวเพียงใจ หาญพาณิ ชย์ มีตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั แมนดาริ น โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิ ชย์ เป็ นมารดานายอนันต์ อัศวโภคิน ซึ่ งนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็ นผู ้
ถือ หุ ้น ใหญ่ข องบริ ษ ทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งบริ ษ ทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
(มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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นางสุ ว รรณา พุ ท ธประสาท เป็ นกรรมการบริ ห ารของบริ ษ ทั แมนดาริ น โฮเต็ล จากัด
(มหาชน) และเป็ นกรรมการของบริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
การเข้า ท ารายการดัง กล่ า วถื อ เป็ นรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยถือว่าเป็ นรายการธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่ าวมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจโรงแรมและสามารถสร้างรายได้ให้กับทางโรงแรมได้
เพราะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู ้จกั สิ นค้าในชื่อ “เซนเตอร์พอยต์ โฮเทล” เป็ นอย่างดีอยู่แล้ว ทั้งนี้ กรรมการที่
มีส่วนได้เสี ย/หรื อกรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือนาย อนันต์ อัศวโภคิน ไม่เข้าร่ วมประชุ มและ
ไม่มีสิทธิออกเสี ยงในที่ประชุม
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12. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ (งบการเงินรวม)
1. สรุ ปฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั แมนดาริ น โฮเต็ลจากัด (มหาชน)
(หน่วย:พันบาท)
งวดบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
931,536
842,837
785,413
451,619
342,688
259,585
479,917
500,149
525,828
328,430
330,635
333,738
345,582
332,034
339,803
227,448
227,670
229,112
75,263
65,618
64,774
21,216
16,643
12,076
304,473
295,106
295,678
18,951
20,231
25,318
87,538
71,788
75,887
8,955
(29)
7,814
(78,051)
(104,104)
(84,000)
10
10
10
0.70
0.75
0.94
0.00
0.00
0.47
17.84
18.59
19.54

รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม
กาไรสุ ทธิ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)
กาไรสุ ทธิ ต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)
เงินปั นผลต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
(บาท/หุ้น)
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2. การแสดงอัตราส่วนทางการเงินของบริ ษทั แมนดาริ นโฮเต็ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แมนดำริ น โฮเต็ล จำกัด (มหำชน) เกิดขึ้นจริ ง/ตรวจสอบแล้ว

อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน

2560

อัตรำส่ วนสภำพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตรำส่ วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตรำส่ วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ ว
อัตรำกำรหมุนของลูกหนี้ กำรค้ำ
ระยะเวลำเก็บหนี้ เฉลี่ ย
อัตรำกำรหมุนของสิ นค้ำคงเหลือ
ระยะเวลำกำรขำยสิ นค้ำเฉลี่ ย
อัตรำกำรหมุนของเจ้ำหนี้
ระยะเวลำชำระหนี้

2561

1.93
1.91
21.23
17.19
158.71
2.30
22.59
16.16

2562

( เท่0.99
ำ)
(เท่0.97
ำ)
(เท่
26.98
ำ)
13.53
(วัน)
(เท่
159.25
ำ)
(วั2.29
น)
(เท่
19.15
ำ)
19.06
(วัน)

0.84
0.82
28.80
12.67
143.05
2.55
20.38
17.91

31.13(%)
26.47
(%)
6.12(%)
4.05
(%)

31.35
24.65
7.59
4.81

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรำกำไรข้นต้น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนิ นงำน
อัตรำกำไรสุ ทธิ
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น

30.75
29.64
5.77
3.95

อัตรำส่วนแสดงประสิ ทธิ ภำพในกำรดำเนิ นงำน (EFFICIENCY RATIO)

อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์รวม
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนของสิ นทรัพย์รวม

2.03
3.73
0.35

(%)2.28
(%)4.39
(เท่0.39
ำ)

3.11
5.97
0.42

0.94
1.94
-

(เท่ำ)0.69
(เท่ำ2.22
)
(%)
-

0.49
3.65
0.47

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน ( FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล
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13. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis)
13.1 ภาพรวมผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิน
วิเคราะห์ผลการดาเนินการ ฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด
วิเคราะห์ผลการดาเนินการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีผลกาไรสุ ทธิสาหรับปี จานวน 25.32 ล้านบาทและ
กาไรต่อหุน้ 0.94 บาท เปรี ยบเทียบกับปี 2561 มีผลกาไรสุทธิสาหรับปี 20.23 ล้านบาทและผลกาไรต่อหุน้ 0.75
บาท
ผลประกอบการส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 เปรี ย บเที ย บกับ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย:ล้านบาท
เพิ่มขี้น
รายการ
2562
2561
(ลดลง)%
รายได้จากการขายและบริ การ
333.74
330.64
0.94
ต้นทุนขายและบริ การ
229.11
227.70
0.62
104.63
102.94
1.64
กาไรขั้นต้น
%
31.35
31.13
รายได้อื่น
4.81
5.75 (16.35)
กาไรจากการขายเงินลงทุน
2.34
0.00
NA
กาไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดจากเงินลงทุน
(1.09)
(4.35) (74.94)
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
66.57
67.41
(1.25)
44.12
36.93
19.47
กาไรก่อนดอกเบีย้ และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
12.07
16.64 (27.46)
32.05
20.29
57.96
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
(6.73)
(0.06) 11,116.67
25.32
20.23
25.16
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่ไม่จัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
0.45
0.00
NA
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทไว้ในกาไรหรื อขาดทุนภายหลัง
(0.09)
0.00
NA
25.68
20.23
26.94
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุน้ (บาท)
0.94
0.75
จานวนหุ้น (ล้านหุ้น)
26.91
26.91
75

รายได้รวม
สาหรับงบการเงิน ปี 2562 บริ ษทั มี รายได้รวมจานวน 339.80 ล้านบาท ปี 2561 จานวน 332.04
ล้านบาทเพิ่มขึ้นจานวน 7.76 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นจานวน 2.34% ซึ่ งเกิดจากปี 2562 บริ ษทั มีรายได้อื่น
จานวน 4.81 ล้านบาทเมื่อเปรี ยบเที ยบกับ ปี 2561จานวน 5.75 ล้านบาท ลดลงจานวน 0.94 ล้านบาท
หรื อลดลงจานวน 16.35% และปี 2562 บริ ษ ัท มี ก าไรจากการขายเงิน ลงทุ น จานวน 2.34 ล้านบาท
ในขณะที่ปี 2561 ไม่มีการขายเงินลงทุน และปี 2562 บริ ษทั มีขาดทุนที ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 1.09
ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 เป็ นขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 4.35 ล้านบาท ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุนลดลง จานวน 3.26 ล้านบาท หรื อลดลง 74.94 %
รายได้จากการขายและบริการ
สาหรับงบการเงิน ปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การจานวน 333.74 ล้านบาทในขณะที่ปี 2561
จานวน 330.64 เพิ่มขึ้นจานวน 3.10 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นจานวน 0.94 % ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนเพียงเล็กน้อย
ต้ นทุนขาย
สาหรับงบการเงิน ปี 2562 บริ ษทั มีตน้ ทุนขายจานวน 229.11 ล้านบาท เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปี
2561 จานวน 227.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 1.41 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นจานวน 0.62% มาจากส่ วนของ
ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่ วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสาหรับงบการเงิน ปี 2562 จานวน 66.57 ล้านบาท เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับ ปี 2561 จานวน 67.41 ล้านบาท ลดลงจานวน 0.84 ล้านบาท หรื อลดลงจานวน 1.25%
ซึ่งเกิดจากปี ปัจจุบนั มีการปรับปรุ งค่าเสื่ อมราคาเป็ นต้นทุน
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
บริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงินสาหรับงบการเงิน ปี 2562 จานวน 12.07 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปี 2561 จานวน 16.64 ล้านบาท ลดลงจานวน 4.57 ล้านบาท หรื อลดลง 27.46% ซึ่ งเกิ ดจากเงินกู้ยืม
ลดลงเนื่องจากบริ ษทั ได้จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื สถาบันการเงินในปี 2562 จานวน 84.00 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า
จานวนที่จะต้องชาระหนี้ ตามสัญญาเงินกู้
กาไรสาหรับปี
บริ ษทั มีกาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับงบการเงินปี 2562 จานวน 25.32 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเที ยบกับ ปี
2561 จานวน 20.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 5.09 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นจานวน
25.14% เนื่องจากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริ หารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
บริ ษทั มีกาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี 2561 จานวน 20.23 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 จานวน
18.95 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่ อน จานวน 1.28 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นจานวน 6.75% เนื่ องจากมี
รายได้จากการดาเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและสามารถลดค่าใช้จ่ายในขายและการบริ หารและค่าใช้จ่ายทางการ
เงิน
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วิเคราะห์ ฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรี ยบเทียบกับ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 31ธันวาคม
2562
2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
19.54
19.84
เงินลงทุนชัว่ คราว
35.45
44.04
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
12.86
13.61
สิ นค้าคงเหลือ
1.74
1.47
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
69.59
78.96
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
224.90
224.90
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
424.14
461.26
เงินฝากประจาที่ติดภาระผูกพัน
3.71
3.68
ค่าเช่าจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงาน
60.99
65.28
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
0.43
7.25
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
0.21
0.10
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
1.44
1.41
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
715.82
763.88
รวมสินทรัพย์
785.41
842.84
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
24.37
25.68
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ครบกาหนดชาระภายใน
58.00
54.00
หนึ่งปี
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
82.37
79.68
เงินกูย้ มื ระยะยาว
166.00
254.00
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
9.10
6.90
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
2.11
2.11
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
177.21
263.01
รวมหนีส้ ิน
259.58
342.69
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
525.83
500.15
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
785.41
842.84
รายการ
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หน่วย:ล้านบาท
เพิม่ ขึน้
%
(ลดลง)
(0.30)
(1.51)
(8.59) (19.50)
(0.75)
(5.51)
0.27
18.37
(9.37) (11.87)
0.00
0.00
(37.12)
(8.05)
0.03
0.82
(4.29)
(6.57)
(6.82) (94.07)
0.11 110.00
0.03
2.13
(48.06)
(6.29)
(57.43)
(6.81)
(1.31)
(5.10)
4.00
7.41
2.69
( 88.00)
2.20

3.38
(34.65)
31.88

0.00
(85.80)
(83.11)
25.68
(57.43)

0.00
(32.62)
(24.25)
5.13
(6.81)

สิ นทรัพย์ สุทธิของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2561 จาก 500.15 ล้านบาท เป็ น 525.83 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีสินทรัพย์ รวม 785.41 ล้านบาท ลดลง 57.43 ล้านบาท ซึ่งเกิด
จาก
- เงิ น ลงทุ น ชั่ว คราวลดลง 8.59 ล้านบาท หรื อ ลดลง 19.50% เนื่ อ งจากการขายเงิ น ลงทุ น ใน
หลักทรัพย์
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 37.12 ล้านบาท เนื่องจากการหักค่าเสื่ อมราคาตามอายุการใช้งาน
และจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่ม
- ค่าเช่าจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงาน ลดลง 4.29 ล้านบาท หรื อลดลง 6.57% เนื่ องจากการตัด
จ่ายตามอายุสัญญา
บริ ษทั มีหนีส้ ินรวม 259.58 ล้านบาท ลดลง 83.11 ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 1.31 ล้านบาท หรื อลดลง 5.10%
- ส่ วนของเงินกู้ยืม ระยะยาวที่ ครบก าหนดชาระภายในหนึ่ งปี เพิ่ ม ขึ้น 4 ล้านบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น
7.41%
- เงินกูย้ ืมระยะยาว ลดลง 88 ล้านบาทหรื อลดลง 34.65% จากการคืนเงินกูส้ ถาบันการเงิน จานวน
84 ล้านบาท ซึ่งสู งกว่าจานวนหนี้ที่ตอ้ งชาระตามสัญญาเงินกู้
ส่ วนของผู้ถือหุ้น จานวน 525.83 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 25.68 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากผลการดาเนินงาน
ของปี 2562 สาหรับการปรับปรุ งภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Income Tax) การปรับปรุ งทั้งในด้าน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินส่ งผลให้ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าสู งขึ้น 6.73 ล้านบาท
และ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าสู งขึ้น 0.06 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น เท่ากับ 0.49 ต่อ 1 ปี 2561 เท่ากับ
0.69 ต่อ 1
วิเคราะห์ กระแสเงินสด
บริ ษทั มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ดังต่อไปนี้

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดาเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
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หน่วย:ล้านบาท
2561
2561
2560
75.89
71.79
87.54
7.81
(0.03)
8.95
(84.00) (104.11)
(78.05)
( 0.03) (32.55)
18.44

บริ ษทั มีกระแสเงินสดเปรี ยบเทียบสาหรับปี 2562 กับปี 2561 ได้ดงั นี้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน สาหรับปี 2562 จานวน 75.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี ก่อน 4.10 ล้านบาท เกิดจากกาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ดาเนินงาน 90.01 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับปรุ งวิธีการให้ระยะเวลาการชาระเงินสั้นลงทาให้ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 0.27 ล้านบาท และมีการจ่ายชาระเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 1.58
ล้านบาท รวมทั้งได้ชาระดอกเบี้ยเงินกูย้ มื สถาบันการเงินจานวน 12.17 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน สาหรับปี 2562 จานวน 7.81 ล้านบาท เกิดจากการใช้
จ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินเพิ่มจานวน 4.08 ล้านบาทและรายได้เงินปันผล 2.25 ล้านบาท เงินสดรับจากการขาย
เงินลดลง 9.84 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เงินสดสุทธิใช้ไปจากการลงทุน จานวน 0.29 ล้านบาท ใช้ไปจาก
การซื้อทรัพย์สินเพิ่ม 3.62 ล้านบาทและได้มาจากรายได้เงินปันผล 3.26 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน สาหรับปี 2562 จานวน 84 ล้านบาท เกิดจากการ
จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาว ซึ่งจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวน้อยกว่าปี ก่อนจานวน 20 ล้านบาท
13.2 ความสามารถในการทากาไร
ความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมามีดงั นี้
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
2562
อัตรากาไรสุทธิ
ร้อยละ
7.59
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE)
ร้อยละ
4.81

2561
6.12
4.05

อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร ในปี 2562 มี อัตรากาไรสุ ทธิ (Net profit margin) เท่ากับ
ร้อยละ 7.59 ของรายได้ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ 4.81 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งเกิด
จากบริ ษ ทั มีรายได้เพิ่ ม ขึ้ นและสามารถลดค่ าใช้จ่ายขายและบริ หาร และดอกเบี้ ยจ่ าย มี ผ ลให้ปี 2562
บริ ษทั มีกาไรสุทธิ 25.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 5.09 ล้านบาท
13.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
บริ ษ ัท มี ก ารบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ของบริ ษ ัท ตามประสิ ท ธิ ภาพ เพื่ อก่ อให้ เกิ ด ผลประโยชน์ และ
ผลตอบแทนสู งสุ ดแก่บริ ษทั มีดงั นี้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ ประกอบด้วย
หน่วย:ล้านบาท
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2561
ลูกหนี้การค้า
11.43
11.75
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
1.74
2.18
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
0.31
0.31
ลูกหนี่การค้าและลูกหนี้อื่นสุ ทธิ
12.86
13.62
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ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีลูกหนี้การค้าลดลง ซึ่งเกิดจากการรับชาระหนี้ จากกลูกหนี้
การค้าเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 0.32 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระสรุ ปได้ดงั นี้
ยอดหนี้ทคี่ ้างชาระ
-ยังไม่ถึงกาหนด
-น้อยกว่า 1 เดือน
-มากกว่า 1 ไม่เกิน 3 เดือน
-มากกว่า 3 ไม่เกิน 6 เดือน
-มากกว่า 6 ไม่เกิน 12 เดือน
-มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
ลูกหนีก้ ารค้ าสุ ทธิ

31 ธ.ค. 2562
9.66
1.44
0.02
0.00
0.00
0.31
11.43

หน่วย:ล้านบาท
31ธ.ค. 2561
9.37
1.85
0.03
0.00
0.00
0.50
11.75

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มียอดลูกหนี้ คา้ งชาระเกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป จานวน 0.31 ล้าน
บาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ ตวั แทนจาหน่ าย (Agents) ส่ งลูกค้าเข้าพักโรงแรมโกลเด้น วัลเลย์ รี สอร์ ท
เขาใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ 0.31 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าเพียงพอสาหรับ
การดาเนินงาน
ประสิ ทธิภาพในการบริหารสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์รวม(ROA)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

2562
3.11
5.97
0.42

2561
2.28
4.39
0.39

อัตราส่วนประสิ ทธิภาพในการบริ หารสิ นทรัพย์ ปี 2562 มีอตั ราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA)
เท่ากับร้อยละ 3.11 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ถาวรเท่ากับร้อยละ 5.97 เพิ่มขึ้นจาก
ปี ก่อนและอัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ เท่ากับ 0.42 เท่า เนื่องจากปี 2562 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิเพิ่มขึ้น 5.09
ล้านบาท และบริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ปี 2562 จานวน 785.41 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน จานวน 57.43 ล้าน
บาท ส่ วนใหญ่มาจากที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ที่ลดลงจากการคิดค่าเสื่ อมราคาตัดจ่ายจากอัตราดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าบริ ษ ทั มีความสามารถในการสร้างประสิ ทธิ ภาพต่อการใช้ทรัพ ย์สินของบริ ษทั ให้เกิด
ประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น
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13.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
โครงสร้างเงินทุนของบริ ษทั ประกอบไปด้วยเงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาว และจากผู ้
ถือหุน้ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดเงินกูย้ มื สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย:ล้านบาท
วงเงินกูย้ มื
ยอดคงค้าง อัตราดอกเบี้ย
1.เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารกรุ งเทพ
30.00
0.00
MOR 6.875%
ธนาคารไทยพาณิชย์
2.เงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
บมจ. แมนดาริ น โฮเต็ล กรุ งเทพ
บมจ. แมนดาริ น โฮเต็ล (เขาใหญ่)
รวม

20.00

0.00

580.00
0.00
630.00

224.00
0.00
224.00

MOR 6.745%
MLR-1.5%

อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า
เท่า

2562
0.84
0.82

2561
0.99
0.97

จากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วของปี 2562 ลดลงจากปี 2561
เนื่ องจากบริ ษทั มีสินทรัพย์ห มุนเวียนลดลง 9.37 ล้านบาท ส่ วนที่ลดลงเกิดจาก เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง
8.59 ล้านบาท แต่หนี้ สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 2.69 ล้านบาท เกิดจากส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ครบกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท และเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นลดลง 1.31 ล้านบาท เมื่อวิเคราะห์
จากสภาพคล่องของบริ ษทั ตามงบแสดงฐานะทางการเงินแล้วจะเห็นว่าบริ ษทั มีสภาพคล่องที่ ลดลงจากปี
ก่อน
13.5 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัยภายนอกที่มผี ลต่ อธุรกิจโรงแรม
ธุ รกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจที่อ่อนไหวต่อผลกระทบจากปั จจัยภายนอก โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทาง
การเมืองความไม่สงบภายในประเทศ การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจภายใน และ
ภายนอกประเทศ รวมทั้งการแข่ ง ขัน อย่า งไรก็ ต าม บริ ษ ัท มี ม าตรการรองรั บ ผลกระทบโดยการท า
ประกันภัยคุ ้ม ครองความเสี่ ยงทุ กประเภท (All risks) และคุ้มครองการขาดรายได้จากการหยุดดาเนิ น
ธุ รกิจ (Business Interruption) คุม้ ครองภัยจากการก่ อการร้าย เพื่อลดความเสี่ ยงจากผลกระทบดังกล่าว
81

สาหรับในด้านการตลาด บริ ษทั ได้มีการหาลูกค้าจากแหล่ งใหม่ๆ มาทดแทนลูกค้าในภูมิภาคที่มีปัญหา
ทางเศรฐกิจ โดยการหายอดขายเพิ่มใน ญี่ปุ่น จีน ดูไบ รัสเซีย สหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น และขยายฐาน Agents
ให้มากขึ้น
ปัจจัยภายในที่อาจมีผลต่ อธุรกิจ
บุคลากรนับ เป็ นปั จจัยส าคัญต่อธุ รกิจของบริ ษ ทั ในปั จจุ บ ันธุ รกิจโรงแรมขาดแคลนบุคลากร
โดยเฉพาะในด้านการบริ หารโรงแรม และเมื่ อมี โรงแรมเกิ ดขึ้นใหม่ๆจึงมีการหมุ นเวียนพนักงานจาก
โรงแรมเดิมไปโรงแรมใหม่ บริ ษทั จึงได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึ กอบรมเพื่อ
รองรับการหมุนเวียนของพนักงานและการขยายธุ รกิจทั้งโรงแรมสามารถช่วยตอบสนองความต้องการ
ด้านบุคลากรสาหรับขยายธุรกิจโรงแรมในอนาคตได้
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